
Tábor Royal Rangers, 24. PH Brno 

Přihláška na Letní tábor 2013 
  

Přihlašuji své dítě ___________________________________________________  

  

Datum narození ________________________ Pojišťovna ___________________  

  

Ulice ____________________________město __________________ PSČ______  

  

Tel. zák. zástupce:______________________ Email: _______________________  
  

na letní stanový tábor Royal Rangers v Hostěnicích od 21. do 28. 7. 2013.   

  

Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers.  

Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi 

Vámi a 24. Přední hlídkou Royal Rangers a budou uloženy v jejím sídle. Osobní 

údaje budou dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.  

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. 

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z letního tábora 

24. PH Brno.  
Souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách Royal 

Rangers.  

Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, 

video) v rámci propagace Royal Rangers v médiích. Souhlasím i s uveřejněním 

fotografií na webech sponzorů.  

  

V……………….. dne……………                              ..........................................  

                                                                                    podpis zákonného zástupce  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Souhlas dítěte s táborovým řádem 

  
Souhlasím, že budu respektovat táborový řád a režim dne. Budu respektovat 

vedoucí a jejich pokyny. Jsem si vědom, že důsledek nerespektování těchto věcí 

může vyústit ve vyloučení z tábora a předčasný odjezd domů.  

  

V………………....dne……………                              ...........…..........................  

                                                                                       podpis účastníka tábora  

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

ve smyslu zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

  

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

 

nar……………………..…….,bytem..................…………………………………... 

 změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, horečka apod) 

a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi 

též známo, že v posledních dvou týdnech dítě přišlo do styku s osobou nemocnou 
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno 

karanténní opatření.  

Dítě je schopno zúčastnit se tábora v Hostěnicích v termínu 21. 7. – 28. 7. 2013.  

  

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mně postihly, kdyby toto prohlášení 

bylo nepravdivé.  

  

V ___________ dne______________             _____________________  

                                                                    podpis zákonného zástupce dítěte  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Souhlas rodičů s případným zdravotním zásahem během tábora 

  

Souhlasím s tím, aby mé dítě…………………………………….. bylo v případě 

akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva apod.) ošetřeno 

v nemocničním zařízení.  

  

V____________ dne___________                        ____________________  

                                                                              podpis zákonného zástupce  

  

Kontakt na zákonné zástupce během konání tábora je možný na těchto telefonních 

číslech (rodiče, příp. jiní příbuzní, kteří jsou schopni v případě zdravotních či 
jiných problémů zajistit jeho odvoz):  

  

………………………………………………………………………………………  

Dítě je plavec    neplavec*  

*nehodící se škrtněte  

Tento list, spolu s průkazem zdrav. pojišťovny odevzdejte až při nástupu 

dítěte na tábor zdravotníkovi. Datum podpisu “Prohlášení zákonných 

zástupců“ musí být ze dne odjezdu dítěte na tábor.  



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 

a škole v přírodě 

  

Jméno, popř. jména, a příjmení posuzovaného dítěte:  

 

__________________________________________________________________  

 

Datum narození:  ____________________________________________________  

 
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu:     

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci  

  

 a) je zdravotně  způsobilé*)  

 b) není zdravotně  způsobilé*)  

 c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)  *)     

  
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí  

v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.  

  

Část B) Potvrzení o tom, že dítě  

  
 a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním    ANO   -   NE  

  

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) _____________________________________  

 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ______________________  

 

 d) je alergické na ___________________________________________________    

  

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

  

  

Datum vydání posudku:                   

        
  

  

                                        podpis,  jmenovka  lékaře           razítko zdrav. zařízení  

  

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení §77 

odst.2 zákona č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 

návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly 

o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení 

(popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které 

posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující 

zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako 
odvolání odvolacímu orgánu.  

  

 Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:   

  

 Vztah k dítěti  

__________________________________________________________________ 

  

 Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne     

  

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

                                                     podpis oprávněné osoby  
  

 

 Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne     

  

 (stvrzuje se přiloženou "doručenkou")  

  

 *) Nehodící se škrtněte  

 


