SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE
Souhlasím s účastí mé dcery (mého syna) – jméno:
................................................................................................................................................................................................. ,
na letním rekondičním pobytu, v termínu od 17. do 30. 8. 2013 v Bílé-Mezivodí (Rekreační středisko Ondrášův dvůr).
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum
narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlasím, že výše uvedené dítě
může být v rámci této akce fotografováno nebo natáčeno pro potřeby prezentace projektu „KRTEK v síti“.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Prohlašuji, že krajský hygienik ani ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti ani jeho rodičům nebo jiným
osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti:
jméno a příjmení: .....................................................................................................................................................................
bydliště: ....................................................................................................................................................................................
karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled), a že mi též není známo, že v posledních
dvou týdnech přišlo toto dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, do styku s osobami,
které onemocněli infekční nemocí.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména jsem si
vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle §9 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
V případě onemocnění dítěte nebo závažného porušení řádu zotavovací akce zajistím na vlastní náklady odvoz dítěte.
kontaktní telefon: ............................................................................................

(bude využit v případě potřeby)

Dítě UŽÍVÁ – NEUŽÍVÁ léky. *nehodící se škrtněte
Dále upozorňuji na tyto zdravotní problémy dítěte nebo jiné okolnosti, na které je třeba brát zvláštní zřetel (alergie,
astma, diabetes, omezení při tělesných cvičeních apod.). Napište také seznam užívaných léků a způsob jejich dávkování.
Vše uveďte na druhé straně listu.
Prohlašuji, že dítě nebude mít u sebe během pobytu žádné léky (všechny odevzdá zdravotníkovi – lékaři při odjezdu
nebo nejpozději při příjezdu do místa pobytu) z důvodu jejich možného zneužití (špatný způsob užívání, nedbalost,
nevhodné žerty, šikan aj.)

V .............................................. ,

dne 16. 8. 2013

.....................................................
podpis zákonných zástupců dítěte

