
PPřřiihhlláášškkaa  nnaa  lleettnníí  ttáábboorr  
  

  
                                                                                         

jméno a příjmení : ................................…..........………………... ……........……..............   
 
RČ .....….…...…… ……........…...............   zdravotní pojišťovna……………..........……..… 
 
adresa bydliště : .........................……..….................................................PSČ ………..…….. 
 
jméno matky : ................……....................………............mobil .............……......………...... 
 
email : ……………………………………………………………………………………….. 
 
jméno otce : ................……....................………............mobil .............……......………...... 
 
email : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 

jiné kontakty na zákonné zástupce (v průběhu tábora) 
 
druh tábora a termín :                                                                                                     
 
 
Dítě je (zakroužkujte):  plavec   začátečník  neplavec 

Upozornění:  
Jsem srozuměn/-a a souhlasím s tím, že moje dítě/děti se mohou vyskytovat na fotografiích 
zachycujících aktivity na letním táboře a některé z nich mohou být umístěny na webových 
stránkách našeho tábora (www.salamandr.wgz.cz). 
Vyzvednout dítě z tábora mohou pouze výše uvedení zákonní zástupci. 
 
                                                                                       datum : ……………………………...                          
 
                                                                                              
………………………………….…                                  ...............………...........................                            
razítko organizace, která poukaz hradí                                               podpis rodičů  
                                                                                                           
 
 
Spolu s přihláškou je nutno odevzdat lékařský posudek nebo jeho kopii, jestliže má dítě 
platnou jednoroční prohlídku!!!!!!!! Pakliže toto vyšetření nemá je nutné stáhnout si formulář 
na našich stránkách nebo vyzvednout v kanceláři,  nechat potvrdit a zaslat spolu s přihláškou 
pomocí České pošty nebo odnést do kanceláře sdružení. 
 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, 
(prázdninový pobyt – letní tábor, škole v přírodě, zimní lyžařský pobyt, dále jen pobyt) 
 
Jméno a příjmení dítěte 
 
Datum narození  
 
Adresa bydliště 
 
 

Část A  Posuzované dítě k účasti na pobytu, správnou variantu zakroužkujte 
 

a) je zdravotně způsobilé  
 

b) není zdravotně způsobilé 
 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením  

 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu 
této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 

 

Část B  Potvrzuji, že posuzované dítě 
 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO/NE 
 
b) je alergické na 
 
c) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka, jak často) 
 
 
d) zvláštní upozornění 
 
 
 

datum vydání posudku  
 
podpis, jmenovka lékaře 
 
razítko zdrav. zařízení 
 
Poučení: Proti části A tohoto posudku je možné podat podle ustanovení §77 odst.2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby 
dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu 
zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař 
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. 
 
jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby 
 
vztah k posuzovanému dítěti :                                    podpis oprávněné osoby : 


