
NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE NA DLT 

Klub netradičních sportů Kamzík, z.s.       

Štiková 1008/14, 323 00 Plzeň  IČ: 22815333  tel.: 604 109 391  

        vendulasmidlova@seznam.cz 

 

PŘIHLÁŠKA NA DLT 
na lomu u Konstantinových Lázní 

 

V TERMÍNU .............................................................................................. 

 

 
Jméno a příjmení dítěte/nezletilého:    Bydliště:   
 

 

Rodné číslo:       Zdravotní pojišťovna:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Jméno a příjmení rodiče/jiného zákonného zástupce:   Bydliště:   
 

 

 

Telefon na rodiče:      Email na rodiče:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
Poznámka (léky, alergie, zdravotní omezení, astma,…): 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ochrana osobních údajů 

Podepsaný rodič/zákonný zástupce dítěte (nezletilého) bere ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. "o zpracování 

osobních údajů" a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR) na vědomí, že osobní údaje fyzických osob 

uvedené v této přihlášce a získané v souvislosti s pořádáním tábora budou pořadatelem evidovány, zpracovány, 

případně zpřístupněny z důvodu realizace tábora, vypořádávání práv a povinností z toho plynoucích, pro ochranu 

a uplatňování práv pořadatele a pro vedení zákonem předepsaných evidencí a plnění zákonem uložených 

povinností. 

Podepsaný zákonný zástupce dítěte (nezletilého) prohlašuje, že byl informován o právech a povinnostech 

plynoucích z uvedených předpisů o ochraně a zpracování osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů ve smyslu článku 21 GDPR.   

Podepsaný zákonný zástupce dítěte (nezletilého) souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů a s jejich 

zpřístupněním do centrální evidence příslušného sportovního svazu. 

 

ČETL/A JSEM A SOUHLASÍM SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI POŘADATELE, VČETNĚ STORNO PODMÍNEK 

(vše přístupné na www.aktivityprodeti.cz ohledně LŠ, na www.tralalala.cz ohledně táborů) 

 

Datum      Podpis rodiče nebo jiného zákonného zástupce 
 

http://www.aktivityprodeti.cz/
http://www.tralalala.cz/
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ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POSUDKU 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti od vyplnění přihlášky na akci změnu režimu a jeho 

zdravotní stav se nezměnil. Dítě je schopno účasti na soustředění. 

 

Od vyplnění přihlášky došlo/nedošlo (nehodící se škrtněte) ke změně zdravotního stavu dítěte a jakému: 

 

Dítě bere nově léky: 

 

 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu na 

pobytovém táboře na vybavení v místě ubytování nebo pobytu dětí a v případě finančních nákladů na opravu 

nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Rovněž prohlašuji, že jsem se 

seznámil s táborovým řádem a beru ho na vědomí.  

 

Zdravotní pojišťovna:   

Zde nalepte fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 

 

Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si 

vědom (a) právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. 

 

 

V ____________  dne ___________      podpis zákonného zástupce  
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Prohlášení o bezinfekčnosti 
 
Potvrzuji, že okresní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil mému synovi/dceři 
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………... 
narozené(mu) dne: ..…………………………………………………………………………….  
bytem …………………………………………………………………………………………... 
 
který(á) je v mé péči, karanténní opatření nebo zvýšený zdravotnický, či lékařský dozor. 
 
Podle §9 odst. 1 písm. b), c) zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, prohlašuji, že mé 
dítě v den nástupu na akci nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem) a ve 14 kalendářních dnech 
před nástupem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou nebo podezřelou z nákazy, ani mu není 
nařízeno karanténní opatření. 
 
Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před zahájením akce pečlivě zkontrolován vlasový porost a nebyla 
zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hníd. 
 
Zároveň prohlašuji, že mé dítě v den nástupu na akci nejeví známky akutní infekce COVID-19 (zvýšená teplota, 
kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu) a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na tábor nepřišlo 
do styku s fyzickou osobou nemocnou nebo podezřelou z nákazy COVID-19 a ani mu není nařízeno karanténní 
opatření v souvislosti s infekcí COVID-19. 
 
Prohlašuji, že před nástupem na společnou akci dítě vyhovělo podmínkám pro účast podle mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 94/2021 Sb., tedy 
že: 
- předložilo negativní TR-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší 7 dnů;   
- předložilo negativní POC antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší 72  
  hodin; 
- prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění Covid - 19 ve lhůtě do 180 dnů; 
- je nejméně 22 a nejvíce 90 dnů po 1. dávce očkování proti onemocnění Covid-19; 
- je nejméně 22 a nejvíce 9 měsíců po 2. dávce očkování proti onemocnění Covid-19 
- podrobilo se na místě POC (antigennímu) testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  
  s negativním výsledkem; 
- svým podpisem níže čestně prohlašuji, že dítě absolvovalo ve školském zařízení  
  test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší 72 hodin s negativním výsledkem. 
 
Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 
pravdivé a vzniklo tak zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 
 
Dále prohlašuji, že je výše uvedené dítě zdrávo, bez zdravotních omezení, schopno outdoorových aktivit na 
rekreační úrovni. 
 
Drobná zdravotní omezení..................................................................................... 
Alergie, přecitlivělosti............................................................................................ 
Pravidelně užívané léky......................................................................................... 
Příležitostně užívané léky....................................................................................... 
 
Dítě  je   x   není   x   je pouze částečně   PLAVEC 
 
V …………………………………   dne ……………………………….. 
 
 
  podpis rodiče nebo zákonného zástupce 

 



NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE NA DLT 

Klub netradičních sportů Kamzík, z.s.       

Štiková 1008/14, 323 00 Plzeň  IČ: 22815333  tel.: 604 109 391  

        vendulasmidlova@seznam.cz 

UPOZORNĚNÍ 

 
● Děti budou na akci fotografovány, podpisem tohoto dokumentu souhlasíte s focením dětí a 

umístěním fotografií na webové stránky KNS.  
● Dávám písemný souhlas s případným převozem účastníka táborovým osobním automobilem v 

případech provozní potřeby. 
● Beru na vědomí a dávám písemný souhlas s tím, že dítě se při pobytu na společné akci bude stýkat se 

zvířaty v zájmovém a hospodářském chovu, případě jezdit na k tomu způsobilém koni a starat se o 
koně. 

Pokud s výše uvedenými body v upozornění nesouhlasíte, škrtněte danou větu. 
 

● NULTÝ TURNUS Pobyt je týdenní, s nástupem v SOBOTU 3.7.2021 od 16:00, nejdéle do 17:00 hodin s 
odjezdem domů v pátek od 17:00, nejdéle však do 19:00 hodin, po domluvě je možný odjezd až 
v sobotu ráno okolo 9:00 

● OSTATNÍ TURNUSY: Pobyt je týdenní, s nástupem v neděli od 16:00, nejdéle do 17:00 hodin s 
odjezdem domů v sobotu od 11:00, nejdéle však do 12:00 hodin. 

● NA ZÁVĚR VŠECH TURNUSŮ BUDE PRO RODIČE PŘIPRAVEN UKÁZKOVÝ PROGRAM S DĚTMI A KOŇMI 
● Pokud dojde v průběhu kempu, tábora k hrubému porušení řádu (kázně) ze strany Vašeho dítěte 

(požívání alkoholu, kouření…), bude vyloučeno bez nároku na vrácení peněz. Odvoz z akce je na Vaše 
náklady. 

● V případě výskytu či podezření na výskyt onemocnění Covid-19 musí být účast na akci okamžitě 
ukončena. Rodič nebo jiný zákonný zástupce je povinen po dobu trvání  DLT být dostupný na 
telefonu, který udal do přihlášky a následně po oznámení ukončení akce dítě v místě konání 
vyzvednout. 

● Pokud dojde v průběhu tábora či kempu k onemocnění dítěte, které v návaznosti na současné 
hygienicko-epidemiologické opatření znemožňuje další účast dítěte na táboře, je rodič povinen si ho 
z tábora předčasně vyzvednout, ihned po oznámené této skutečnosti zdravotníkem tábora. 
(jedná se o kašel, infekční onemocnění vč. chřipky, angíny atd., průjmové onemocnění, onemocnění 
dýchacích cest)  

● Při přerušení, nebo dřívějším ukončení akce z objektivních důvodů, nebo při předčasném ukončení 
účasti dítěte na akci není nárok na vrácení peněz; s tím zákonný zástupce výslovně souhlasí.  

● Pokud Vaše dítě poruší řád kempu, tábora, nedodrží zásady bezpečnosti (z kterých bude proškoleno a 
na ně upozorňováno) a způsobí tím na akci škody na majetku, či zdraví jiné osobě, jste povinni tuto 
škodu uhradit. Pro případ vzniklé škody doporučuji mít děti pojištěné. Klub samozřejmě pojistku má. 

● Nedávejte dětem na akci cennosti, kamery, drahé fotoaparáty…  
ZAKÁZÁNY JSOU VŠECHNY TYPY POČÍTAČŮ (notebooky, tablety), DVD, HRY (PSP…) ZA TYTO VĚCI 
NENESEME ODPOVĚDNOST! 

● Mobilní telefony nedoporučujeme (pokud je to možné, vůbec je dětem nedávejte s sebou). Od dětí 
budou telefony vybrány, uschovány a budou jim vydávány večer na “večerní půlhodinku”.  

● Za mobilní telefony a jiné věci nad rámec doporučeného vybavení, jejich ztrátu či poškození 
neneseme odpovědnost 

 
 
 
Byl(a) jsem seznámena s výše uvedeným upozorněním a tyto skutečnosti beru na vědomí a souhlasím s nimi. 

 
Jméno a příjmení zák. zástupce                               datum 
 
 
 
 Podpis zák. zástupce 
 
Tel. spojení na rodiče po dobu kempu, tábora …………………………………………………….….. 
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Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby  

 
jméno a příjmení nezletilé osoby:  ______________________________________________________ 
 
bydliště:_________________________________________________________________________ 
 
zdravotní pojišťovna:________________________  datum narození:___________________________ 
 
● V souladu s ustanovením § 35 zákona 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování jako zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby souhlasíme s poskytnutím 
zdravotnických služeb, které jdou nad rámec § 38, odst. 1, písm. c) a odst. 4., písm. b), tedy poskytnutí 
nezbytné péče k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutí neodkladné péče 
první pomoci, nezbytně nutná hospitalizace se souvisící nezbytnou zdravotní péčí apod. 
 

● Tento souhlas je uložen u dohlížející pedagogické osoby a je platný po dobu kalendářního roku ....... pro 
případ úrazu, či onemocnění dítěte při sportovní a jiné činnosti organizované KNS KAMZÍK z.s. Současně jako 
zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby požadujeme bezodkladnou informaci v případě jakéhokoli 
použití tohoto souhlasu na níže uvedené kontakty.    
 

● Jako zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby souhlasíme v případě, že zdravotní stav dítěte 
nevyžaduje převoz a ošetření ZZS, ale je nutné jej dopravit k ošetření do zdravotnického střediska, s 
převozem nezletilé osoby soukromým vozidlem táborového pracovníka. 
 

● Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hl. vedoucího tábora 

ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti. Zavazuji se při převzetí dítěte z tábora a po předložení 

dokladu o zaplacení poplatku, tato ošetření uhradit. 

 
Současně jako zákonní zástupci sdělujeme, že pro případ jakéhokoli dalšího potřebného kontaktu 
s poskytovatelem zdravotnických služeb tyto kontakty: 
 
 
● Zákonný zástupce (matka): tel. _________________________________  
 
 
● Zákonný zástupce (otec) : tel. __________________________________ 
 
 
Datum udělení souhlasu:______________________________ 
 
 
 
…………………………………………….    ……………………………………………... 

podpis zákonného zástupce                                                                        podpis zákonného zástupce 


