
PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………... 

Datum narození: ………………………………………………………………………... 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………............ 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, datum 
narození) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).  

Prohlašuji, že výše jmenované dítě, které je v mé péči, nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo 
jiného infekčního onemocnění, v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo 
do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu 
nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není 
nařízeno karanténní opatření. 

Jsem  si  vědom(a)  právních a  finančních  důsledků, které  by  pro  mne  vyplynuly, kdyby  
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní  ohrožení dětského kolektivu. 
 

Adresa pobytu rodičů v době tábora: …………………………………………............ 

Telefon, na kterém budou po celou dobu tábora k dosažení: ……………………….... 

Upozorňuji u svého dítěte na: 

zdravotní problémy: ……………………………………………………………………………. 

alergie: ………………………………………………………………………………………….. 

jiné zvláštnosti: ………………………………………………………………………………… 

léky – musí být popsány: jméno dítěte, jak užívat a kdy, na co se léky užívají: 

…………………………………………………………………………………………………. .. 

…………………………………………………………………………………………………. .. 

 
                                                                                  
                                                                                                
Dítě je přihlášeno u zdravotní pojišťovny: 

………………………. 
                                                                                             
 
 

                                                                        Sem nalepte kopii kartičky zdravotní pojišťovny. 
 
V případě onemocnění dítěte, včetně výskytu vší, po domluvě se zdravotníkem tábora, zajistím 

v nejkratší možné době odvoz dítěte domů. 
 

V ………………………………… dne: ……………………           Podpis zákonného zástupce: ……………………… 

Prohlášení nesmí být starší 1 dne před zahájením soustředění/tábora! 
Zpracováno dle vyhlášky 106/2001 Sb., zák. 258/2000 a 471/2005 Sb. o veřejném zdraví. 

 
 



SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Uděluji tímto souhlas společnostem Junior centrum sportu, pohybu a tance, z.s, se sídlem 
Novákových 1954/20a, Praha 8, 180 00, IČ: 08799890 a dále Centrum tance s.r.o., se sídlem 
Novákových 1954/20a, Praha 8, 180 00, IČ: 24259080 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala 
poskytnuté osobní údaje:  
 

 jméno a příjmení účastníka  

 datum narození účastníka  

 rodné číslo účastníka  

 adresu bydliště účastníka  

 jméno a příjemní zákonného zástupce účastníka  

 telefonní číslo zákonného zástupce účastníka  

 e-mail zákonného zástupce účastníka  
 
Dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce fotografie, videa, 
zvukové záznamy (mně a mého dítěte) za účelem prezentace na webu, sociálních sítích a marketingu 
(zejména v propagačních materiálech, letácích) a prezentace ve výročních zprávách a dalších 
informačních materiálech.  
 
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze 
oprávněným zaměstnancům pořadatele, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné 
pro účely zpracování.  
 
Svým podpisem prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o 
svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo 
nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány 
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost 
údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno 
neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy 
nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.  
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s 
ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.  
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………  
narozené: ……………………………………….  
 
V ……………………………………………… dne …………………………… .....….………………………………….  
Podpis zákonného zástupce  
 
 
.....….………………………………………  
Příjmení a jméno zák. zástupce (HŮLKOVÝM PÍSMEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKYNY PRO RODIČE K LETNÍM AKCÍM PRO DĚTI V ROCE 2021 
 

Jsme velice rádi, že ani letos pandemie nemoci Covid-19 nezhatila letošní letní sezónu. Nicméně ani 
letos se nám nevyhnou nějaká doporučení a pravidla pro konání soustředění a táborů.  
Proto prosím na úvod věnujte pozornost důležitým informacím a pravidlům, které byly s ohledem na 
výskyt virového onemocnění Covid-19 sestaveny s cílem minimalizovat pravděpodobnost rozšíření 
viru a zajistit v této citlivé poepidemické době obezřetné provozování tábora, a tím maximální 
bezpečnost pro vaše děti.  
 
Naše pravidla vycházejí z:  
1. Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny 
letní dětské rekreace 2021  
 
https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-
2021?fbclid=IwAR0dytnxcj_-RErf7xe8E02d8WKKk-hGZdyt7gd_22kfABhUhXdjxZrG2ic  
 
2. Nařízení MZČR – Mimořádné opatření ze dne 7. 6. 2021 – zejména body 11 a 16 – povinnost 
testovat  
 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-
maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf 
 
Pro plynulý a co nejbezpečnější odjezd (příjezd) na tábor žádáme rodiče:  
- při komunikaci s vedoucími, např. při předávání dítěte, mějte prosím zakrytá ústa a nos (děti 
nemusí) – přispějete tak k nezavlečení případné infekce na dětský tábor  

- přibalte dětem prosím 2 ks respirátoru nebo roušky, pro případ, že by se situace náhle změnila a 
hygiena by stanovila povinnost jejich nošení (pozn. v obvyklém režimu se nosit na táboře nebudou)  

- při příjezdu na tábor kromě standartních dokumentů je potřeba dodat potvrzení (bod 16 Opatření 
MZČR) v písemné podobě – kopie, kde musí být uvedené jméno dítěte (žádná elektronická forma, 
náhled potvrzení v aplikaci není možná):  

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo  
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo  
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování a u očkování uplynulo  

 od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

 od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka , nebo  

 od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 
dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo  

 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní, nebo  
e) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. 
čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.  
 

https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021?fbclid=IwAR0dytnxcj_-RErf7xe8E02d8WKKk-hGZdyt7gd_22kfABhUhXdjxZrG2ic
https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021?fbclid=IwAR0dytnxcj_-RErf7xe8E02d8WKKk-hGZdyt7gd_22kfABhUhXdjxZrG2ic
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf


K samotestům:  
Podle opatření: „e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem“,  
by musel být test proveden na místě odjezdu (individuálního příjezdu na tábor), což samo o sobě 
přináší pro ostatní účastníky riziko zavlečení infekce a pro vás i nás značnou logistickou zátěž, kterou 
si vzhledem k počtu účastníků tábora nemůžeme dovolit, proto prosím s touto variantou 
NEPOČÍTEJTE. Velice děkujeme.  
 
Další informace k letošním speciálním pravidlům na táboře:  
- s nošením roušek během tábora se nepočítá, z hygienických důvodů nezajišťujeme na táboře jejich 
praní či jinou desinfekci;  

- pro děti bude zajištěno na táboře dostatečné množství desinfekce, aby bylo zajištěno to 
nejzákladnější hygienické opatření, z toho důvodu ale doporučujeme dítěti přibalit i krém na ruce na 
jejich ošetření;  

- v případě podezření dítěte nebo vedoucího na Covid se bude další postup řešit s příslušnou 
hygienickou stanicí a rodiče budou vhodným způsobem, podle závažnosti situace (např. mobilní 
telefon, sms), informováni.  
 
 
 
 
 
 


