
Příměstský sportovní tábor 

pořadatel 

Penzion Konopiště spol. s r.o. 

Konopiště 30 Benešov PSČ: 25601 

  

PROHLÁŠENÍ 

vyplní zákonný zástupce 
odevzdat při příjezdu na příměstský tábor spolu s kopií kartičky pojištěnce 

 

1. Jméno a příjmení dítěte - účastníka příměstského táboru:   

 

2. Vyzvedávání dítěte - osoby kterým uděluji právo vyzvednout mého syna(dceru )  

- jméno, příjmení, datum narození, vztah k dítětí a telefon na oprávněného k vyzvednutí dítěte 

 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Předání dítěte na příměstský tábor 8.00 až 9.00 

Vyzvednutí dítěte na příměstský tábor 16.00 - 17.00 

 

3. Chci přivést nebo vyzvednout dítě mimo standartní vyzvedávací a nastupovací dobu za příplatek 

50 Kč/ hodina  ( zajištěn program, hlídání a pitný režim ) 

 

DEN                   Příchod - čas                          Vyzvednutí - čas             vyzvedne kdo - telefon 

 

 

 

 

 

3. Seznam léků, které předáte trenérům na soustředění při příjezdu, jejich přesně popsané dávkování - případně 

nevhodné potraviny pro dítě 
 

 

 

4. Syn – dcera neveze s sebou žádné léky. / prohlašuji, že dítě nemá u sebe žádné léky. Vyjadřuji tímto prohlášením 

svoji zodpovědnost k možnému zneužití léků ostatními dětmi ( nedbalost, nevhodné žerty, šikana, apod. ) 

 

5. Jiná důležitá sdělení o synovi – dceři 



   

 

 

 

6. Kontakty, na kterých budu přítomen během pobytu svého syna/své dcery na soustředění     

   

7. Kopii karty pojišťovny odevzdávám s tímto prohlášením (nalepit na druhou stranu či přicvaknout). 

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

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

Prohlášení musí být vyplněno a datováno první den tábora a dítě je odevzdá spolu s kopií průkazu 

zdravotní pojišťovny. 

 
Prohlašuji, že   

 

dítě: ........................................................................... 

narozené dne: ............................................................ 

bytem trvale: ............................................................... 

 

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). 
 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/účastníka příměstského tábora neprojevují a v posledních 

dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před účastí na 

příměstském táboře přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním/virovým onemocněním 

nebo podezřelou z nákazy COVID-19 a ani mu není nařízeno karanténní opatření.  

 

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

pravdivé. 

 

9. Prohlašuji, že jsem obdržel informaci o nevhodnosti cenných věcí na příměstském táboře ( mobil, 

peníze, šperky, drahé hračky, hodinky a podobně) - pořadatel příměstského tábora neručí za ztráty 

těchto věcí  

V ....................................... 

 

(max. 1 den před nástupem ) 

Dne ................................ 

                                                                                              ……………………………………… 

                                                                                            Jméno a podpis zákonného zástupce 



 

 

 

 

 


