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LEPRIKÓN KEMP 2022 
 

 

Závazná přihláška na příměstský tábor 2022 

 

 

 

Přihlašuji svého syna/dceru na příměstský tábor Žatec 

ve dnech 25. 7. 2022 – 29. 7. 2022 

 

Hráč 

 

Jméno a příjmení:  ..........................................................................  

 

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

 

Zdravotní omezení:  ..........................................................................  

 

  ..........................................................................  

 

(hráči přibalit potřebné prášky, podepsat a předat instrukce trenérům) 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST – vyplňuje lékař na 2 roky, po skončení akce  

bude zpět předáno hráči. 

 

 

 

 

Zákonný zástupce 

 

Jméno a příjmení:  ..........................................................................  

 

Telefonický kontakt:  ..........................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  ...........................  Podpis: 
 zákonný zástupce 

 

 

 
Vyplněné přihlášky zasílejte buď oskenované na fbcjazzmani@gmail.com, nebo v tištěné podobě přineste na trénink 

Vašemu trenérovi nebo osobně předejte předsedovi klubu (David Šůs). Termín odevzdávání přihlášek je nejpozději do 

30. 6. 2022. Kapacita soustředění je omezena 30. místy. 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY A 

ZMOCNĚNÍ URČENÉ OSOBY 

 

 

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídili mému dítěti …………………………………... 

bytem ………………………………………………………………….., ani jiným osobám, které 

s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že mi též není známo, že by v posledním 

týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dále prohlašuji, že 

mé dítě nemá vši ani hnidy. 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání 

florbalového soustředění v termínu 25. – 29. 7. 2022 na vybavení zařízení 5. ZŠ Žatec. V případě 

finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. 

 

Jako zákonný zástupce zmocňuji pana/paní ………………………………….., narozeného 

………………………, trvale bytem ……………………………………….., aby po dobu konání 

příměstského tábora 25. – 29. 7. 2022 v Žatci uděloval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá 

do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí). 

 

Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu 

mého nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zákona číslo 372/2011Sb. 

 

Zároveň určuji pana/paní ……………………………………osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost 

má moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písmeno e) bod 1, 

a to ve shora uvedené době konání florbalového soustředění.  

 

 

  ………………………….. 

 datum podpis rodiče (zákonného zástupce) 
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