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 Dodatek k přihlášce – LT „Snovárna, s.r.o.“  
Tento dokument je dodatkem k elektronické přihlášce účastníka na letní tábor Tojstoráků. Odevzdání 
dokumentu v den nástupu na tábor je nutné pro přijetí účastníka na tábor.  

• Tábor: Snovárna, s.r.o., Termín: 3. 7. – 17. 7. 2021 

Jméno účastníka: _________________________ Datum narození: ________________  

Prohlášení zákonného zástupce:  
a. Prohlašuji, že údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé a aktuální.  
b. Prohlášení o bezinfekčnosti: Prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění (například 

horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před zahájením tábora nepřišlo do styku s osobou 
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
Týká se také příznaků infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, 
bolest svalů, ztráta chuti a čichu atd. 

c. Prohlašuji, že jsem seznámen(a) se smluvními všeobecnými podmínkami uvedenými na webových 
stránkách www.tojstoraci.cz a s těmito podmínkami souhlasím.  

d. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů pořadatelem. Pořadatel se zavazuje dodržovat 
všechny předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů objednatele a účastníka. Vydal k tomu 
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR). 
Odkaz na výše uvedené prohlášení je na stránkách pořadatele. 

e. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto má prohlášení nebyla pravdivé. 

Výňatek ze smluvních všeobecných podmínek:  
a. V případě závazného porušení táborové řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí hlavního 

vedoucího vyloučen. Dítě se nebude moci účastnit dalších programů. Při úmyslném zničení majetku 
provozovatele tábora či jiného je rodič povinen uhradit škodu.  

b. Zákonný zástupce i děti souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto 
fotografií a videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce, např. v kronikách, tisku, na 
internetu apod. 

c. Účastník není na táboře pojištěn úrazovým pojištěním. Pořadatel tábora má sjednáno pojištění 
odpovědnosti ze své činnosti.  

 
Kontaktní osoba po dobu tábora, pokud je jiná, než zákonný zástupce (dle přihlášky):  

Jméno a příjmení: _____________________________ Tel.: __________________________  

Podpis zákonného zástupce: __________________________ Datum: 3. 7. 2021 
  

Krom tohoto potvrzení je v den nástupu nutné odevzdat také kopii Průkazu pojištěnce účastníka a 
potvrzení o zdravotním stavu dítěte od praktického lékaře (druhá strana tohoto dokumentu).  

  
Pořadatelem tohoto tábora jsou Tojstoráci, Lichnov 555, 742 75, IČ: 227 24 877  
Hlavním vedoucím tohoto tábora je Mgr. Jiří Matúš.    
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Potvrzení o zdravotním stavu dítěte 
(vyplní lékař)  

V souladu se zdravotními předpisy pro hromadné zotavovací akce rozhoduji závazně, že dítě uvedené na tomto 
dokumentu je zdravotně způsobilé a může se tedy účastnit letního dětského tábora.  

Jméno účastníka:  _________________________ Datum narození: ________________  

Posuzované dítě:                                                                    
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:   ANO  -  NE    
 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh):     
 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):       
 
Dítě prodělalo podle zdravotních záznamů tyto závažné choroby:   
  

Má tato zdravotní omezení:   
  

Alergie na:  
(pro případ lékařského ošetření uveďte, prosím, zvláště alergické reakce na podané léky)  
  

  

Datum vydání posudku: _______________  Razítko a podpis lékaře: _____________________  

Upozornění na zdravotní stav dítěte:  
(vyplní rodič)  

Nezbytné léky, dlouhodobě užívané léky: (typ, druh, dávka a kdy je podávat)   
 

  

Doplňující upozornění na zdravotní stav dítěte:  
 

Jiná upozornění a informace pro provozovatele tábora:  
 
  

Dítě je: plavec    x    částečný plavec    x    neplavec  
  
Datum: __________________     Podpis rodiče: _______________________________   


