Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka příměstského tábora
HELLO SPY CAMP, 20.7. - 28.7. 2017, pořádaného Gymnáziem, ZŠ a MŠ Hello
Jméno a příjmení účastníka:

Datum narození:

Jména zákonných zástupců:

telefon:

Prohlašuji, že dítě, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky
nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na dětský tábor nepřišlo do styku s
fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není
nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu
a dítě je schopno zúčastnit se akce ve výše uvedeném termínu. Jsem si vědom (a) právních
důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, a zejména jsem
si vědom (a) toho, že bych se v takovém případě dopustil (a) přestupku podle § 29 odst. 1
zákonač.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ (alergie, léky, omezení + datum poslední tetanovky):

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

Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu letního tábora a že jsem v tomto
nástupním listu uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že
případné změny zdravotního stavu oznámím nejpozději před zahájením tábora. Beru na
vědomí, že v případě že se u dítěte vyskytne onemocnění infekčního typu či jiné závažné
zdravotní problémy, rozhodne zdravotník příslušného střediska o umístění dítěte na izolaci, v
závažných případech, pokud by hrozilo rozšíření onemocnění mezi ostatní účastníky tábora
(zejména infekční onemocnění), vyzve zdravotník telefonicky rodiče či další osoby uvedené v
tomto nástupním listu, k odvozu dítěte z tábora. Dojde-li k výše uvedenému nebo v případě,
že se dítě dopustí závažných kázeňských přestupků, zajistím odvoz dítěte z tábora do 24 hodin.
V …………………………… dne………………………… podpisy zákonných zástupců: ……………………………………
(Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu a odevzdáno při nástupu do tábora.)

Adresy zákonných zástupců dítěte, či jiných k péči o dítě pověřených osob, dosažitelných
v době konání tábora.
1. Od …………. do …………..

jméno a příjmení ………………………………………………………………………..

adresa …………………………………………………………………………………. tel.: …………………………..……….
2. Od …………. do …………..

jméno a příjmení ………………………………………………………..……………..

adresa …………………………………………………………………………...……. tel.: …………………………….…….

