
Junák – český skaut, středisko Stopaři Praha, z. s.

Přihláška na tábor
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte při odjezdu dětí. Dále k
přihlášce, prosíme, přiložte:

§ kopii posudku o zdravotní způsobilosti,
§ kopii očkovacího průkazu,
§ kartičku zdravotní pojišťovny (originál),

Bez těchto dokumentů nelze na tábor odjet.

Místo tábora: Křelovice u Pelhřimova

Termíny: 120. oddíl Miriklo 3. 7. – 23. 7. 2021
120. oddíl Bronco 3. 7. – 23. 7. 2021

Údaje o dítěti
Jméno Příjmení

Rodné číslo Přezdívka Zdravotní pojišťovna

Ulice Číslo domu Obec / Město, PSČ

Zdravotní stav, jiná omezení (užívané léky, alergie, aktuální zdravotní stav při odjezdu, snížená psychická odolnost dítěte k, návyky 
a potřeby dítěte, jiné důležité informace)

Dítě umí plavat: ano – ne (nehodící se škrtněte). Pokud ano, uplave metrů

Kontakt na rodiče v době pobytu na táboře
Případně zákonné zástupce nebo jiné příbuzné

Jméno a příjmení Telefon

Jméno a příjmení Telefon

§ potvrzení o nega�vním PCR testu.
§
§
§



Abychom předešli možným komplikacím, potřebujeme následující souhlas, který nám umožní jednat s nemocnicí, 
vyzvednout dítě po ošetření apod. Samozřejmě, pokud se něco stane, budeme Vás vždy, co nejdříve to bude možné, 
informovat. Pevně však doufáme, že tento souhlas nebude potřeba. 

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 
Souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery ve smyslu ustanovení 
§ 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů níže uvedeným osobám (zdravotníkům, 
vedoucím oddílů a tábora).  

Souhlasím, že vedoucí tábora může pověřit osobu, aby převzala dítě po ošetření. Zejména ho mohou převzít následující 
osoby: 

• Markéta Čistecká (nar. 4. 8. 1999), bytem Březiněveská 22, Praha 8, 182 00 (vedoucí tábora) 
• Vojtěch Staněk (nar. 4. 8. 1998), bytem Nad Okrouhlíkem 14, Praha 8, 182 00 
• Justýna Baziková (nar. 14. 5. 1998), bytem Křivenická 424/38, Praha 8, 181 00 
• David Mlčoch (nar. 16. 9. 1998), bytem Nového 5, Praha 9, 190 15 

 
Následující údaje o zdravotním stavu dítěte před táborem nám mohou pomoci lépe rozpoznat různá onemocnění. 

Dítě za poslední měsíc: 
mělo klíště – kde:  _________________________________________________________________ 
bylo očkováno proti:  _______________________________________________________________ 
mělo antibiotika – jaká a proč?:  ______________________________________________________ 
přišlo do styku s onemocněním (chřipka, angína, spála, neštovice, jiné) 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlášení rodičů (zák. zástupců) o bezinfekčnosti 
Potvrzuji, že můj syn/má dcera …………………….……………… nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo 
průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci nepřišel/nepřišla do styku s fyzickou osobou 
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu/jí není nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) možných právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

Beru na vědomí, že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena do 
organizace (viz text na http://bit.ly/2p4pihy). 

Nepřeji si, aby se má dcera / můj syn účastnil následujících aktivit: __________________________________ 

Beru na vědomí, že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto podmínek může 
být důvodem vyloučení z účasti na táboře i bez nároku na vrácení táborového poplatku. 

 
Vyplnil (jméno a příjmení) 

Místo a datum (den odjezdu dítěte na tábor) Podpis rodiče (zákonného zástupce)  

 
 
 
 
 
Vedoucí tábora: Markéta Čistecká; Zástupce vedoucího tábora: Vojtěch Staněk  
S dotazy se obracejte na vedoucí oddílu: 
Miriklo – Justýna Baziková (603 737 691),   Bronco – David Mlčoch (720 656 933) 
Více na: Miriklo – www.miriklo.blogspot.cz,  Bronco – bronco.stopari.org  

 

 V                         dne        .       . 2021 

 

http://bit.ly/2p4pihy
http://www.miriklo.blogspot.cz/
http://bronco.stopari.org/

