
N   Á   S  T   U   P   N   Í       L   I   S T  
„Souboj Titán ů“ (2.7. – 16.7. 2011) 

TZ Spálovský Mlýn, Jakubčovice nad Odrou – Klokočůvek 
 

ODEVZDEJTE vedoucímu u autobusu spole čně s průkazem zdravotní pojiš ťovny 
nebo jeho kopií a užívanými léky  

 
Jméno a příjmení : Rodné číslo : 

 
 

Adresa bydliště : PSČ : 
 
 

Částka za tábor uhrazena dne : 
 

Kým ( rodiči, zaměstnavatelem, kombinovaně ) : 
 

Sděleni rodičů organizátorům tábora ( alergie na léky nebo prostředí, komu předat dítě při příjezdu 
z tábora  apod.) :  
 
 
 
 
 
Adresa a telefon (i s předvolbou) rodičů po dobu pobytu dítěte na táboře: 
 
 
 

Prohlášení zákonných zástupc ů dítěte :  
 
Prohlašujeme, že dítě …………………………………………………………………………………….. 
 
Rodné číslo ……………………………………………….je úplně zdravé a nejeví známky akutního 
onemocnění (průjem, teplota, kašel, rýma apod.). Dále prohlašujeme, že okresní hygienik ani 
ošetřující lékař nenařídili dítěti karanténní opatření. Je zakázáno nastoupit na tábor i v p řípadě 
zavšivení dít ěte. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou nemocí.  
Souhlasím s tím, že se moje dítě bude koupat ve víceúčelové nádrži v areálu tábora pod dozorem 
výchovných pracovníků tábora.  
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů 
v tomto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. 
 

Toto prohlášení musí být vypln ěno v den odjezdu na tábor, tj. 
nesmí být starší jak 12 hod. p řed odjezdem na letní tábor !! 
 
Bez nástupního listu ( pop ř. s neúpln ě vypln ěným ) není ú čast na tábo ře možná !!!  
 
Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje 
se pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádů může být potrestáno i vyloučením z tábora. 
Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů v  táboře nejsou z výchovných i zdravotních důvodů 
doporučeny a pokud není stanoven konkrétní návštěvní termín, je vhodné je konzultovat s hlavním 
vedoucím akce.  
 
 
V ………………………………………….   Dne ………………………..2011 
 
 
      ………………………………………….  
      Podpis rodičů popř.zákonného zástupce 


