

 

Přihláška 
 

Přihlašuji své dítě na Putovní a vodácký tábor – Jižní Šumava a Vltava 2019 

Jméno, příjmení: ..……………………........................................................... 

Dat. narození: ………………………………….    Zdrav. pojišťovna: ……………… 

Bydliště…………………............................................................    PSČ…….. 

Tel. na rodiče …………………………………  email: ………….…………………….. 

 

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

47.ph RR a budou uloženy v jejím sídle. Nezbytné údaje budou dále poskytnuty pouze 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. Rovněž souhlasím 

s pořízením a publikováním obrazové dokumentace dle potřeb 47.ph RR. Souhlasím, že 

případně zbylé peníze budou použity na další činnost  47. ph RR. 

 

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

                                                                                 podpis zákonného zástupce dítěte 
 
S přihláškou prosím odevzdejte i posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 

zotavovací akci a škole v přírodě. 
 
 

 

Souhlas dítěte s táborovým řádem 

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

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

těchto pokynů 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 termínu 3. – 10.8.2019 

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

nepravdivé. 

 

V …………………………    dne……………        ……………………………………… 

                                                                             podpis zákonného zástupce dítěte 
(Datum podpisu „Prohlášení zákonných zástupců“ musí být ze dne odjezdu dítěte na tábor) 

 

 

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 dítěte 
 

Dítě je:   plavec  -  neplavec*       (*nehodící se škrtněte) 

Jiná omezení / Léky: 

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

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

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) 

…………………………………………………………………………………....................... 
(Tuto část přihlášky, spolu s kopií průkazky zdravotní  pojišťovny, odevzdejte až při nástupu na tábor pověřenému 

vedoucímu) 



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
dle Vyhl. 106/2001 Sb. ve znění změny 422/2013 

Evidenční číslo posudku 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:  
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 
IČO: 
 
Jméno, případně jména a příjmení posuzovaného dítěte: 
Datum narození posuzovaného dítěte: 
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území ČR posuzovaného dítěte: 
 

 

2. Účel vydání posudku 

Putovní a vodácký tábor 

 

3. Posudkový závěr 

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 *) **):................................................................ 
….......................................................................................................................................................... 
B) Posuzované 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):........................................................................................ 
….......................................................................................................................................................... 
poznámka: 
*) Nehodící se škrtněte 
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní 
stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 

 

4. Poučení 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného 
předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá 
odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně 
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

  

5. Oprávněná osoba 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: 
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte): 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 
Podpis oprávněné osoby: 

 

 

Datum vydání posudku:                                      __________________________________________ 

jméno, příjmení a podpis lékaře          

razítko poskytovatele zdravotnických služeb 

 

 


