
 

PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 

Dítě: 

jméno, příjmení:  ……………………………………………………………………………… 

 

datum narození:  ……………………………………… 

 

trvale bytem:  ……………………………………………………………………………… 

 

 

Prohlašuji, 

že dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, kašel, průjem), že v době 14 dnů před začátkem konání 

letního tábora „Díky fotbalu z.s.“ nepřišlo do styku s člověkem jevícím známky infekčního onemocnění či jiné nákazy 

nebo kterému bylo nařízeno karanténní opatření, a to s ohledem na současnou pandemickou situaci s šířením 

koronaviru SARS-CoV-2, resp. onemocnění COVID-19. Dítě v době 14 dnů před začátkem konání letního tábora 

„Díky fotbalu z.s.“ nepobývalo v oblastech se zvýšeným výskytem koronaviru SARS-CoV-2, resp. onemocnění 

COVID-19, a to jak v České republice, tak v zahraničí.  

 

Souhlasím s tím, 

aby se dítě účastnilo letního tábora „Díky fotbalu z.s.“, aby se dítě mohlo koupat v bazénu, rybníku, jezeru či jiných 

vodních plochách současně s jinými dětmi a dospělými osobami, aby dítě mohlo být ubytováno na pokoji s dalšími 

osobami (max. 3), aby za účelem evidence účastníků letního tábora „Díky fotbalu z.s.“  a jejich zákonných zástupců 

byly ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovány mé osobní údaje a osobní údaje dítěte a aby mohly být 

fotografie z letního tábora zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích za účelem propagace. 

 

Jsem srozuměn/a s tím, 

že v případě rozšíření infekčního onemocnění v místě konání letního tábora „Díky fotbalu z.s.“, které povede 

k nekonání nebo předčasnému ukončení letního tábora „Díky fotbalu z.s.“ se finanční prostředky nebo jejich poměrná 

část nevrací a tyto budou využity v příštím roce konání letního tábora „Díky fotbalu z.s.“. 

 

 

Společně s tímto prohlášením a souhlasem předkládám lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší 

dvou let o bezinfekčnosti dítěte, které k poslednímu dni konání letního tábora „Díky fotbalu z.s.“ nebude starší dvou 

let. 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které mne mohou postihnout v případě, kdy by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………… 

 

Kontakt na zákonného zástupce:  telefon: …………………………………………………… 

 

     e-mail: …………………………………………………… 

 

 

 

V …………………………………………………… dne ………………………… 

 

 

 

 ……………………………………… 

 podpis zákonného zástupce 


