
 

 

 

PŘIHLÁŠKA 

OLYMPIJSKÝ TÁBOR RIO-LIPNO 2016 
Yacht klub Jestřábí 

Údaje o přihlašující osobě:  

Jméno a příjmení: _________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození: ___________________________________________________________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________________________ 

Číslo osobního dokladu (OP, ŘP, pas apod.): ___________________________________________________________ 

Email: _____________________________________   Tel.: _______________________________________________ 

Počet osob, které přihlašuji: ________________           Z toho dětí:__________________ 

Údaje o přihlašovaných osobách: 

1. Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození: ___________________________________________________________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________________________ 

2. Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození: ___________________________________________________________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________________________ 

3. Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození: ___________________________________________________________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Další nezbytné údaje: 

Chci se zúčastnit v termínu: 

      1.  Termín  -  8. 8. – 12. 8. 2016                                                  2. Termín  -  15. 8. – 19. 8. 2016 

Lékařem mám předepsán speciální stravovací režim z důvodu onemocnění (diabetes, celiakie, apod.): 

    NE                                                  ANO   (jaký?) __________________________________________ ____________     

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI NEZLETILÉ OSOBY 

Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození: ___________________________________________________________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________________________________ 

Posuzovaná(ý)  JE / NENÍ *  zdravotně způsobilá(ý) k účasti na Olympijském sportovním táboře – Rio Lipno 2016 

Yacht klubu Jestřábí. Posuzovaná(ý) je schopna ( schopen) zúčastnit se sportovních aktivit jakými jsou například: 

plavání na volné vodě, pádlování,  kiting, windsurfing, jachting a balanční sporty. Posuzovaná(ý) netrpí žádným i 

infekčním onemocněním, pro které by mu byla nařízena izolace od kolektivu a (nebo) další speciální opatření. 

Posuzovaná(ý)  JE očkován dle běžného očkovacího schématu. 

Posuzovaná(ý) má/nemá* alergii: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Posuzovaná(ý)  užívá / neužívá* dlouhodobě tyto léky: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Datum vydání posudku: ____________________            

Platnost posudku do: ____________________ 

Razítko a podpis lékaře: 

*  nehodící se škrtněte 

 



 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

  Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mně ani dítěti/dětem, které je/jsou v mé péči, 

karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský dohled a že mi není známo, že v posledním týdnu 

jsem přišel já nebo přišlo/y dítě/děti do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

     Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména 

jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku podle Vyhlášky 91 ze dne 8. srpna 1984 o 

opatřeních proti přenosným nemocem, doplněné Vyhláškou 204 ze dne 31. října 1988 Sbírky zákonů a následných 

novelizací.  

     Dále souhlasím se zdravotním zásahem ve zdravotním zařízení v případě akutních úrazů či onemocnění. 

     Prohlašuji, že já i výše jmenované dítě/děti  jsem/ je/jsou v takovém fyzickém a psychickém stavu, který umožňuje 

účast na Olympijském sportovním táboře – Rio Lipno 2016 Yacht klubu Jestřábí.  

     Souhlasím s tím, aby se dítě zúčastňovalo pod dozorem instruktora celého sportovního programu. 

     Souhlasím s tím, aby se mé dítě/děti  pod dozorem instruktora koupalo v přehradní nádrži Lipno. 

     Jsem si vědom/a toho, že vyjma organizovaných aktivit pod dozorem instruktora jsem plně zodpovědný/á za své 

dítě/děti, a že organizátor tábora a další osoby pověřené organizátorem tábora vystupuje/jí pouze jako pořadatel 

organizovaných sportovních aktivit, nikoliv jako pořadatel pobytového tábora s celodenním programem. 

     Mé dítě/děti nevyžaduje/í žádný zvláštní režim a v případě změny zdravotního stavu upozorním na tento fakt 

instruktora zodpovědného za sportovní program. 

     Nemám námitek proti zveřejnění obrazových, audio i video záznamů mého dítěte/mých dětí i mé osoby a dalších 

mnou přihlášených osob, které vzniknou v souvislosti s Olympijským sportovním táborem – Rio Lipno 2016 Yacht 

klubu Jestřábí, a jejich použití k propagaci a prezentaci tábora, Yacht klubu Jestřábí a kempu Jestřábí. 

 

V ______________________ Dne ________________________ 

 

Podpis rodiče/zákonného zástupce: _________________________________________ 

 

Dospělí přihlášení na tábor plně zodpovídají za svůj dobrý fyzický i psychický stav a stejně tak i potvrzují, že netrpí 

žádným přenosným infekčním onemocněním a nebylo jim nařízeno žádné karanténní opatření. 

Podpisy přihlášených dospělých osob: ________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Vyplněnou přihlášku odešlete emailem na: info@kemplipno.cz do 15. 7. 2016 a vlastnoručně podepsaný originál 

spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte (stačí kopie) odevzdejte v den nástupu na tábor. 
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