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POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 2019 

Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu a rodič jej odevzdá spolu s potvrzením o 

Zdravotní způsobilost dítěte – potvrzení lékaře a kopií průkazu zdravotní pojišťovny. 

 

Potvrzuji, že mé dítě: 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………………………………………….  

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). 

Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem do tábora s 

koňmi do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani 

mu není nařízeno karanténní opatření.  

 

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

 

V ...................................................... dne ………………………. 

 

 
   .………………………………………………………… 
   jméno a podpis zákonného zástupce 

 

Kontakty 

Telefonní číslo (matka)……………………………………………………… (otec) …..……………………………………………………. 

Jiný kontakt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU 

Dítě je plavec    -    neplavec 

Dítě má alergie na ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Dítě trvale užívá léky - dávkování ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Upozorňuji u dítěte na ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

Případně použijte další papír. 

 

 

V ...................................................... dne ………………………. 

 

 
   .………………………………………………………… 
   jméno a podpis zákonného zástupce 
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                                                                                             místo pro nalepení kopie kartičky pojišťovny 

 

 

 

Dodatek k potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas 

se zpracováním osobních údajů 

1. Prohlašuji, že se dítě může zúčastnit táboru s koňmi a společného ubytování dětí a také i s tímto 

souhlasím.  

2. Dítě má vlastní ochranné pomůcky pro ježdění na koni – *jezdeckou helmu, *ochranný páteřní pás, 

*ochrannou vestu – všechny pomůcky byly vyzkoušeny a jsou funkční. (*nehodící se škrtněte, pomůcky, 

prosím podepište) 

Ochranné pomůcky, které dítěti dáváte, musí být plně funkční. Velká ochranná vesta nebo páteřní 

chránič, případně nevhodná helma nic neochrání, ba naopak může způsobit zranění. Nezapomeňte na 

vhodné boty – doporučujeme holínky, jezdecká perka nebo boty s hladkou podrážkou a malým 

podpatkem. Nevhodné jsou tenisky s hladkou podrážkou.  Prosím, zkontrolujte velikost, přizpůsobte 

velikost helmy Vašemu dítěti. 

3. Dítě *má - *nemá vlastní úrazovou pojistku (doporučujeme pro tábor s koňmi zřídit úrazovou pojistku 

minimálně na dobu trvání tábora). (*nehodící se škrtněte) 

4. Prohlašuji, že jsem dítěti prohlédl/a vlasy a nejeví známky zavšivení. Pro případ výskytu vší v táboře, 

souhlasím, aby byly vlasy dítěte dezinfikovány bez předchozí konzultace se zákonným zástupcem. 

 

V ...................................................... dne ………………………. 

 

 
   .………………………………………………………… 
   jméno a podpis zákonného zástupce 



 

  

 

  www.equirelax.com                           

                          

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM  

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení rodiče/zákonní zástupci,  

1. údaje, které jste nám poskytli v přihlášce, evidujeme v naší zaheslované a chráněné databázi pro 

účely sestavení seznamů pro jednotlivé turnusy a programy letních táborů. Vedoucí dostávají seznam 

se jménem a příjmením dítěte, datem narození a číslem programu. Ostatní údaje stejně jako údaje o 

rodičích jsou v naší neveřejné databázi a jsou k dispozici pouze v naléhavých případech, a to pouze 

vedoucímu a zdravotníkovi akce. 

2. Přihlásili jste se rovněž k odběru novinek, poskytli nám mailovou adresu a na ni Vám cca 2-3 ročně 

posíláme nabídku našich akcí. Pokud budete chtít e-mail z databáze vyřadit, můžete se kdykoliv z 

odebírání novinek odhlásit. 

3. Údaje o zdravotním stavu dítěte zpracovává zdravotník do výpisu ze zdravotní dokumentace. Tyto 

údaje jsou poskytnuty vedoucímu oddílu, neboť jen tak je možno zabezpečit individuální přístup k 

jednotlivým dětem. Samozřejmě jsou tyto údaje důvěrné. Po třech měsících od skončení táborů, 

všechnu zdravotní dokumentaci, včetně kopií karet zdravotní pojišťovny skartujeme.   

4. Fotografování na táboře – na každém táboře pořizujeme foto/videodokumentaci, kterou 

zveřejňujeme průběžně na facebook.com/equirelax.sk a webové stránky http://www.equirelax.com. 

Dále některé fotografie a videa využíváme k propagačním účelům. 

5. Chceme si být jisti, že souhlasíte s použitím svěřených údajů výše uvedeným způsobem i 

s fotografováním i natáčením dětí a zveřejňováním fotografií/videí popsaným způsobem.  Pokud s 

některým bodem nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste opravili – případně bod škrtli.  

 

 

V ...................................................... dne ………………………. 

 

 
   .………………………………………………………… 
   jméno a podpis zákonného zástupce 

 


