Dětský tábor JISKRA, Na Bělidle SEČ
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 9
Prohlašuji, že můj syn – moje dcera
Jméno a příjmení: ........................................................................................
Datum narození: .....................................................
Bytem: ..........................................................................................................................................
a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a
b) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na pobytovou akci nepřišlo do styku
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani
mu není nařízeno karanténní opatření.
Dítě je schopno účasti na táboře a nemá či nemělo před konáním akce po dobu 14 dní vši.
Místopřísežně prohlašuji, že údaje odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni, tzn. dni odjezdu na
tábor. Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.
Předám informace táborovému zdravotníkovi o stavu dítěte a na případné obtíže mého dítěte
(např. užívané léky, astma, alergie, apod.).
V ................................... dne 02.07.2022

.....................................................
podpis zákonného zástupce dítěte

Zákonní zástupci dále potvrzují, že*:
 dítě bylo očkováno proti onemocnění covid – 19 a od aplikace druhé či třetí dávky
očkovací uplynulo nejméně 14 dní


dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní



dítě absolvovalo nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

Dítě prokáže platnost při nástupu na tábor:
 APLIKACÍ TEČKA
 POTVRZENÍM V PAPÍROVÉ PODOBĚ (lepší varianta pro menší děti)
*označte platné tvrzení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlas zákonných zástupců dítěte
Dle zákona o ochraně osobnosti není možné Vaše děti fotografovat nebo natáčet bez souhlasu
zákonného zástupce. Dětský tábor Jiskra, Na Bělidle, Seč využívá fotografie k dokumentaci
činností, k prezentaci jejich práce a úspěchů.
Prosíme touto cestou o vyslovení souhlasu, či nesouhlasu o zveřejnění fotografií, videa nebo
rukodělných prací Vašeho dítěte: (jméno)………………………………………………………
Vaše rozhodnutí budeme respektovat. Děkujeme.
SOUHLASÍM

-------------- NESOUHLASÍM*

s fotografováním (natáčením) mého dítěte během konání dětského tábora v termínu
02.07.-16.7.2022.
*nehodící se škrtněte
Datum: 02.07.2022

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….

Veškeré údaje budou použity pro reprezentační účely tábora.

