
Závazná přihláška 2.část 
  

 dítěte na stanový letní hasičský tábor 
           SDH Jerlochovice  

 
 

Termín:  8.8.-15.8.2015  Místo:  Rajnochovice 

Jméno dítěte: ..................................................................................................................................... 

Datum narození: ..................................... Rodné číslo:...................................................................

 Bydliště:................................................................................................................................................. 

 

Je – není členem SDH Jerlochovice . 

Číslo účtu:   

Jméno otce: .................................................... Jméno matky: ................................................... 

Rodné číslo: ..................................................... Rodné číslo: ...................................................... 

Zaměstnavatel: ............................................... Zaměstnavatel: ................................................ 

Žádost o  příspěvek na soustředění pro výše uvedené dítě byla podána u 

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

 

                __________________ 
               podpis zákonného zástupce 

 

_____________________________________________________________ 
                                                                          
     Souhlasíme se zpracováním dat související s registrací účastníků tábora 
     v Rajnochovicích 2015 v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně 
     osobních údajů a zároveň souhlasíme se zveřejněním fotografií a videa 
     pořízených na LT pro potřeby a prezentaci SDH Jerlochovice. 

     Datum ……………………    

     vlastnoruční podpis účastníka:     podpis rodičů: 
 

 

 



Vyjádření dětského lékaře:         

Závazný pokyn dětského lékaře: ........................................................................................... 

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

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

Dítě    se       může – nemůže zúčastnit tábora.       

......................................................... 
      razítko a podpis lékaře 
 

 

Podpis rodičů: ........................................................................................................................... 

( tuto část přihlášky prosíme odevzdat nejpozději 14 dní před odjezdem, bez potvrzení lékaře není možné se akce zúčastnit ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIST   ÚČASTNÍKA 
 

Letního hasičského tábora        SDH Jerlochovice  2015 
 

Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora 
 

Prohlašuji,že ošetřující lékař nenařídil dítěti ……………………………………………….. 
 

narozenému ……………………….. bytem ………………………………………………….. 
změnu režimu,dítě nejeví známky akutního onemocnění(průjem,teplota,kašel apod.) a okresní hygienik ani 
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo 
dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  
Dítě je schopno účastnit se tábora od 8.8. - 15.8.2015.  
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 
 
       V ………………… dne: 8.8.2015                --------------------------------------------------- 
                                                                                 Podpis a adresa zákonného zástupce (rodiče) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění zákonných zástupců účastníka 
 

U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou ovlivnit jeho účast na táboře a 
nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem …………………….......... 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá stanovenému 
řádu a respektuje všechny pokyny vedoucích. Při závažném porušení stanoveného 
řádu je dítě vyloučeno z tábora bez finančního vyrovnání. 
Dále jsem vzal(a) na vědomí, že návštěvy rodičů (pokud není předem dohodnuto 
jinak) na soustředění nejsou z výchovných a především z hygienických a 
zdravotních důvodů povoleny! 
Souhlasím s použitím fotografií a videa pro propagaci a potřeby SDH Jerlochovice. 

 
 

V …………………….. dne: 8.8.2015           ------------------------------------------------------- 
                                                                                              podpis zákonného zástupce (rodiče) 
 

 


