
OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Jméno dítěte:

Prohlášení o bezinfekčnosti

Souhlasím s tím,  že  výše  zmíněné dítě,  které  je  v mé péči,  nejeví  známky akutního onemocnění  (například
horečky  nebo průjmu),  a  ve  14 kalendářních  dnech před nástupem na příměstský  tábor  nepřišlo  do styku
s fyzickou  osobou  nemocnou  infekčním  onemocněním  nebo  podezřelou  z nákazy  ani  mu  není  nařízeno
karanténní opatření.
Jsem  si  vědom(a)  právních  důsledků,  které  by  mne  postihly,  kdyby  toto  mé  prohlášení  bylo  nepravdivé,
a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1 zákona
č. 200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.

Ranní příchod na tábor
Vedoucí PT přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení tábora uvedeného v informacích o akci. Pokud rodič
nebo odpovědná osoba přivede dítě dříve, odpovídají za něj i přesto, že se dítě nachází v prostorách studia, až
do doby zahájení tábora.

Odpolední odchod z tábora
Vedoucí PT odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci. Dodržujte prosím čas
ukončení tábora. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého
dítěte z tábora domů.

Prohlášení o odchodu dítěte
Souhlasím s tím, že výše zmíněné dítě, které je v mé péči, bude po ukončení příměstského tábora domů 
odcházet samostatně. ANO / NE
V případě, že dítě nepůjde domů samo a nevyzvednu si ho osobně, dítě si vyzvedne:

Zveřejnění fotografií
Souhlasím s případným zveřejněním mé(ho) 
dcery (syna) pro účely propagace činnosti Pohybového studia KLM z.s.

ANO / NE

Informace o akcích
Souhlasím se zasíláním informačních zpráv o akcích 
a novinkách pořádaných Pohybovým studiem KLM z.s. na e-mail:

ANO / NE

Pohybové studio KLM z.s. sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při 
předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.

Souhlasím s podmínkami v prohlášení uvedenými.

V dne Podpis zákonného zástupce
(datum nástupu na tábor)


