
PŘIHLÁŠKA 

na letní sportovní tábor na Osice 

konaný v termínu 31.7. – 6.8.2022 
Organizace:  
HC Střelci Jindřichův Hradec z.s. se sídlem U Stadionu 1115/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02870843 
 
Přihlašuji závazně své dítě _______________________________________________ 

rodné č:  ________________ 

bydliště - ulice: _______________________  obec: ____________________  PSČ: _____________ 

tel.: ______________________________  E- mail: _____________________ 

škola a třída: _______________________ zdrav. poj.:____________________ 

 

Kam poslat zprávu (dovézt dítě) v případě mimořádné události: 

Jméno a příjmení: ________________________________ příbuzenský poměr: ______________ 

Adresa: _________________________________________ tel.: ____________________________ 

 
Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: 
 
a) Před nástupem na letní sportovní tábor nutnost odevzdání vyplněného čestného prohlášení o 

zdravotním stavu dítěte. 
b) Poplatek musí být zaplacen bankovním příkazem na účet číslo 264675802/0300 (ČSOB a.s.) nejpozději 

do 15.7.2022.  Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo dítěte.  
c) Účastnický poplatek, nebo jeho poměrná část bude vrácena pouze v případech onemocnění  (potvrzení 

lékaře) nebo z vážných rodinných důvodů. 
d) Na účastníky tréninkového soustředění se vztahuje denní tréninkový režim. 
e) Rodiče souhlasí s programem letního sportovního tábora, znají zdravotní stav svého dítěte a prohlašují, 

že jejich dítě je schopno zvládnout vysokou fyzickou zátěž 
f) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče atp. S osobními údaji je 

nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v 
předepsaných lhůtách likvidovány. 

g) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich 
použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na Internetu atp. 

 
Datum____________________  
 
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce: 

______________________ 
 

 



Čestné prohlášení 
 
 
Prohlašuji, že moje dítě (jméno, příjmení)  ____________________________ 

datum narození  ____________________________ 

 
bytem ___________________________________________________________________ 
 
 
nepřišlo v poslední době před nástupem na letní sportovní tábor do styku se zdrojem přenosné 
infekce a ani mu nebylo uloženo karanténní opatření lékařem či okresním hygienikem. 
 
Upozornění rodičů organizátory tréninkového soustředění: 

 alergie ..................................................................................................................................... 

 pohybová omezení  ................................................................................................................. 

 trvale užívané léky ................................................................................................................... 

 dále upozorňuji na tyto jiná omezení ...................................................................................... 

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

 
Prohlašuji, že obsah čestného prohlášení odpovídá skutečnosti a jsem si vědom(a) trestních 
následků nepravdivého prohlášení. 
 
V ............................................. dne ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             .......................................................................... 
                                                                                 podpisy rodičů nebo zákonných zástupců  
         
 
 
 
 
Toto prohlášení odevzdá dítě před nástupem na letní tréninkové soustředění organizátorům 
tohoto soustředění! 
 
 
 

 


