Část 2 - Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi
akce:
V době konání tábora, tj. od 16.7. do 26.7.2016 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého
syna / mé nezletilé dcery …………………………………………(jméno a příjmení), nar. …………………. ve smyslu
ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních
službách“) zdravotníkovi a vedoucímu popř. zástupci vedoucího tábora. Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého
jsou uvedeny v předchozí části přihlášky.

V ......................................... dne 16.7..2016
Podpisy zákonných zástupců: ……………………………………………………………………………………

Část 4 – Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji tímto, že mé dítě .............................................................., narozeno dne ......................................... nejeví žádné
známky akutního onemocnění (horečka, průjem) a ošetřující lékař mu nenařídil zvláštní režim. Nejsem si také vědom/a
toho, že by se mé dítě v posledních čtrnácti dnech dostalo do kontaktu s osobou nakaženou infekční chorobou. Jsem si
rovněž vědom/a právních následků, které by mě postihly, pokud by došlo k ohrožení dětského kolektivu, a mé
prohlášení bylo nepravdivé.

Prohlašuji také, že mé dítě nepřišlo do kontaktou s žádným parazitem (vši, blechy, roztoči).

V ......................................... dne 16.7.2016
Podpisy zákonných zástupců dítěte:

....................................................................

Část 5 – Závazné přihlášení dítěte na skautský stanový tábor
Prohlašuji tímto, že jsem v této přihlášce pravdivě a úplně vyplnil/a všechny potřebné údaje o svém dítěti, svým podpisem
jsem stvrdil/a bezinfekčnost mého dítěte, uvedl/a jsem platný kontakt a adresu v době konání tábora a závaznou přihlášku
jsem podepsal/a ve všech kolonkách.
Seznámil/a jsem se skutečnostmi uvedenými v průvodním dopise zejména pak s podmínkami platby vratné zálohy a
podmínkami STORNO poplatku. Souhlasím rovněž, aby případný kladný výsledek hospodaření tábora byl připsán na
bankovní účet pořadatele tábora a byl použit pro potřebu oddílu. Svým podpisem stvrzuji přihlášení mého dítěte na skautský
stanový tábor.
V ......................................... dne 16.7.2016
Podpisy zákonných zástupců dítěte:

....................................................................

Část 6 – Upozornění
V případě, že mé dítě poruší podmínky provozu skautského letního tábora nebo se u dítěte vyskytne jakákoli změna v
bezinfekčnosti, bude po domluvě s rodiči dítěti neprodleně ukončen pobyt na táboře (rodiče si pro dítě přijedou).
Podpisy zákonných zástupců: ……………………………………………………

