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OSTATNÍ PROHLÁŠENÍ – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

Jméno zákonného zástupce: 

Jméno dítěte: 

Název tábora:        

Termín tábora: 

 

Předem (alespoň 10 dní před začátkem tábora) odevzdejte také vyplněný zdravotní dotazník. Prosíme o odevzdání na e-

mail: fit4all@fit4all.cz nebo na recepci centra. 

V den nástupu dítěte na příměstský tábor odevzdejte prosím následující dokumentaci: 
- kopii průkazky zdravotní pojišťovny 
- ostatní prohlášení 
- zásady ochrany osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Prohlášení o bezinfekčnosti 
Souhlasím s tím, že výše zmíněné dítě, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky 
nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou 
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
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 zákona č. 200/90 Sb., 
pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 
 
Ranní příchod na tábor 
Vedoucí příměstského tábora (dále jako ,,PT“) přebírají odpovědnost za dítě v čase zahájení tábora uvedeného v pokynech 
tábora, tj. v 8:00. Pokud rodič nebo odpovědná osoba přivede dítě dříve, odpovídají za něj i přesto, že se dítě nachází 
v centru fit4all, až do doby zahájení tábora. 
 
Odpolední odchod z tábora 
Vedoucí PT odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci. Dodržujte prosím čas ukončení 
tábora. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů. 
 
Prohlášení o odchodu dítěte 
Souhlasím s tím, že výše uvedené dítě, které je v mé péči, bude přicházet na PT samostatně. ANO / NE 
Souhlasím s tím, že výše uvedené dítě, které je v mé péči, bude po ukončení PT odcházet samostatně. ANO / NE 
 

V případě, že dítě nepůjde domů samo a nevyzvednu si ho osobně, dítě si vyzvedne: 

 

Vždy je nutné příchod a odchod dítěte nahlásit vedoucímu tábora a podepsat předávací protokol.

Zpětná vazba 
Kde jste se o akci dozvěděli: 
WEB / TIŠTĚNÁ NABÍDKA / RADIO / OD ZNÁMÝCH / OPAKOVANÁ ÚČAST NA PT/INTERNET 
 
 
 
Souhlasím s podmínkami uvedenými v prohlášení. 
 
V   dne    Podpis zákonného zástupce 
(datum nástupu na tábor) 
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