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   LIST ÚČASTNÍKA

SKAUTSKÝ TÁBOR 309. SMEČKY A ODDÍLU
SEDLO  13.7. – 27.7. 2013

Jméno a příjmení účastníka:………………………………………………………………
Datum narození:……………………………………………………………………………
bydliště:……………………………………………………………………………………

Adresy rodičů v     době tábora:  

1. od ………….. do…………..
jméno a adresa:……………………………………………………………………………
telefon:……………………..

2. od ………….. do…………..
jméno a adresa:……………………………………………………………………………
telefon:……………………..

Prohlášení o plavecké zdatnosti – můj syn / dcera je (vyhovující podtrhněte):
Plavec
Plavec s plovacími pomůckami                          
Neplavec (používá plovací pomůcky)

Informace pro zdravotníka:

Upozorňuji  u svého dítěte na následující potíže,  problémy,  alergie,  potíže s konkrétními 
potravinami, užívání léků apod.:

(Jakékoliv  další  informace,  které  bychom  měli  v souvislosti  s účastí  dítěte  na  táboře 
můžete též doplnit na druhou stranu listu.)

Souhlasím,  aby  v případě  návštěvy  lékaře  lékař  informoval  doprovázejícího 
vedoucího o zdravotním stavu mého dítěte. 

Současně sděluji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a 
podrobuje  se  ve  všem  pokynům  vedoucích.  Nedodržení  táborového  řádu  může  být 
potrestáno i vyloučením z tábora.

Dne: 
                        Podpis zákonného zástupce dítěte:
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Rodičů či zákonných zástupců dítěte podepsané v den odjezdu na letní skautský 
tábor Sedlo 2013.

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil uvedenému dítěti, které 
je v mé péči, karanténní, zvýšený zdravotnický dozor a že mi též není známo, že 
v posledním období dítě přišlo do styku s osobami,  které onemocněly přenosnou 
nemocí (průjem, teploty atd.).

Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v Sedle, kraj Jihočeský
od 13.7. do 27.7. 2013.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé, zejména jsem se vědom(a) toho, že bych se v takovém případě 
dopustil(a) přestupku podle zákona.

Beru na vědomí, že dítě v případě onemocnění a léčby antibiotiky musí z tábora 
odjet na léčení domů.

Souhlasím s převozem dítěte osobním automobilem v případě úrazu nebo nemoci 
do nemocnice.

Toto prohlášení musí být podepsáno v den odjezdu na letní tábor a dítě je povinně 
odevzdá s ostatními doklady při srazu na odjezd na LT Sedlo nebo při příjezdu na 
tábor později.

Dne:
                        Podpis zákonného zástupce dítěte:


