
 

CK Agentura H+H s.r.o., Poštovní 31, 702 00 Ostrava 1 „Tábor, který žije 2019! “ 
 

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ – NUTNO ODEVZDAT U AUTOUBUSŮ PLATÍ JAKO 
JÍZDENKA!!!!!!!!!!!!! 

 
Příjmení a jméno: ………………………….……………………nar.: …...…………………. 
 
Bydliště: …………………………………………………………… PSČ: …………………... 
 
RČ: ………………………………Zdrav.pojišťovna: ………………………………………..  
 
Adresa, kde dítě trávilo poslední týden / bydliště, příbuzní, rekreace, apod./: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění /např. horečky, průjmu, vši a 
podobně/ a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do tábora nepřišlo do styku s 
fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a 
s výskytem vší ani mu není nařízeno karanténní opatření či zvýšený lékařský dozor a 
nemá vši. Souhlasíme s tím, že v případě projevů příznaků bude dítě obratem z tábora 
odvezeno na náklady rodičů. 
 

Užívání pravidelných léků. Zvláštností projevující se u dítěte 

/nošení brýlí, psychický stav, antipatie k jídlu, noční pomočování, ap./ 
                                                                                                                              
Nutné!  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Příjmení a jméno zákonného zástupce: …………………………………………………… 
 
Tel. spojení na rodiče, popř. jinou osobu: - domů: ………………………........................ 
 
Otec práce:……………………………………………………………………………………..  
 
Matka práce: .................................................................................................................. 
 
Jiné: ………………………………………………………………………………………...….. 
 
Jsem si vědom/-má/ právních i finančních následků z důvodu nepravdivosti údajů 
tohoto prohlášení. 
 
V............................ dne …………..…….Podpis zákonného zástupce: 
.……………...…………… 
 
Upozornění rodičům: 

 Prohlášení nesmí být starší než jeden den před nástupem dítěte do kolektivu.  
 Toto prohlášení odevzdá dítě vedoucímu oddílu po příjezdu na tábor.  
 Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato do tábora.   
 Zkontrolujte dětem hlavu zda-li nemají vši děkujeme.  

 

OTOČTE → 



 
 

PROHLÁŠENÍ K OŠETŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚRAZŮ A JINÝCH ZDRAVOTNÍCH  
 

UDÁLOSTÍ V LÉKAŘSKÉM ZAŘÍZENÍ 
 
 
 
 
 
 
Já, níže podepsaná/ý souhlasím, aby mé/mému dceři/synovi 
 
jméno a příjmení dítěte:……………………………….………………………………………  
 
narozen/a dne: ........................................... 
  
byly v případě náhlého onemocnění nebo úrazu vzniklého při pobytu na 
táboře konaném v RS Ondrášek Frýdlant nad Ostravicí.  
 
ve dnech: ............................................................................ , 
který je organizován CK Agenturou H+H s.r.o., Poštovní 31 702 00 Ostrava (sídlo 
firmy) poskytnuty nezbytné zdravotní služby potřebné k ošetření tohoto onemocnění 
nebo úrazu. 
  
(zákonný zástupce dítěte)  
 
Jméno a příjmení: ......................................................... 
 
Číslo OP: ………………………………………………….. 
 
Adresa: …………………………………………………….. 
  
Mobilní tel.číslo (aktivní během celého pobytu dítěte):.....................………………….. 
 
 
  
  
 
 
 
Podpis:.................................................   Datum podpisu.............................................. 
(zákonný zástupce dítěte)  
  
  
 

 

Formulář: CK Agentura H+H s.r.o., Poštovní 31 702 00 Ostrava 1, IČ: 01594281  

 


