
Provozovatel: YMCA Podivín z.s.,
Sídlo: Palackého 345 
691 45 Podivín 
DIČ: CZ06536077
email: info.ymcapodivin@gmail.com

Závazná přihláška do letního klubu

„Na vlásku“

termín: 20.7.2020 – 31.7.2020
místo konání budova MŠ Přítluky a okolí 

Jméno dítěte:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Pojišťovna: 

Sdělení ke zdravonímu stavu /alergie, léky.../,
jiná sdělení:

Zákonný zástupce:
Jméno, příjmení

Adresa trv. bydliště.

Mobil:

Email (volitelně):

Další kontaktní osoba:

Jméno, příjmení:

Kontaktní adresa:

Mobil:

Já                                                         (doplňte celé jméno zákonného zástupce), prohlašuji, 
že ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky 
akutního onemocnění (průjem, teplota atd.) a orgán ochrany zdraví, ani ošetřující lékař mu 
nenařídil karanténné opatření, ani zvýšený zdravotnický dozor. Není mi též známo, že v 
posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 
onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu nebylo 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.

Zdravotní stav dítěte mu umožňuje zúčastnit se celého programu (hry v budově, venku, 
výlet).

V Přítlukách  dne 20.7.2020 Podpis zákonného zástupce:



Dítě bude letní příměstký tábor opouštět: (zaškrtněte)
Samo
v doprovodu staršího sourozence, který se účastní tábora
v doprovodu dospělé osoby, popřípadě jiné osoby (níže 
vyplňte jména)

Dítě bude odcházet samo 

v...............hodin. Uvědomuji si, 
že od této chvíle přebírám za 
dítě odpovědnost.

Osoby oprávněné k převzetí dítěte (navíc k osobám uvedeným na první straně):

Jméno, příjmení,                                                                                      datum a místo narození

1.

2.

3.

4.

Souhlasím s fotografováním svého dítěte v rámci činnosti letního příměstského tábora a s 

použitím fotografií na nástěnkách a webových stránkách pro účely prezentace a propagace 

YMCA Podivín.

Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. Potvrzuji, že uvedené údaje jsou 

správné a souhlasím s jejich zpracováním v souladu se zákonem č.101/2000 sb. O ochraně 

osobních údajů ve znění pozdějších změn a doplnění. V případech, kdy docházka do ZŠ, 

MŠ je podmíněna přítomností osobního asistenta, je povinností rodičů zajistit přítomnost 

asistenta na vlastní náklady.

V případě, že dítě k příchodu/odchodu na LPT využívá kolo, koloběžku, kolečkové brusle, 

zajistím jejich uskladnění a uzamčení. 

V Přítlukách dne 20.7.2020 Podpis zákonného zástupce:


