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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
 
Tímto prohlašuji, že v rodině ani v místě, z něhož nastupuje dítě do tábora není infekční choroba, 
včetně COVID-19 a ošetřující lékař ani hygienik nenařídil dítěti karanténu, zvýšený zdravotnický 
dohled nebo lékařský dozor. Není mi známo, že dítě přišlo do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. Svým podpisem stvrzuji, že dítě nejeví známky onemocnění. 
Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na tábor pečlivě zkontrolován 
vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid. Jsem si 
vědom/a právních i finančních důsledků, vyplývajících z nepravdivého prohlášení. 

 
V případě, že při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých 
hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu do účinného 
odstranění, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele 
pobytu. 

Vypište prosím léky, které dítě bere s sebou na tábor a rozpis jejich užívání. Dále také vypište, 
jestli dítě trpí závažnou chorobou (epilepsie, cukrovka,..), nebo alergií, astmatem či 
přecitlivělostí na některé potraviny: 

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

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

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
 

Ravelin Tennis Club je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných 
zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tedy jméno, 
adresa a kontaktní údaje. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze 
k prezentaci činnosti klubu a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou 
publikovány na webu a sociálních sítích klubu. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má 
právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu a může na rozsah a způsob 
zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku 
proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Do jiných států osobní údaje klub  nepředává 
a zpracovává je pouze v nezbytně nutné míře. Klub má zpracovány vnitřní postupy pro jejich 
zabezpečení. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ  
 

 
Zákonný zástupce dítěte: 
 

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

 
 
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresa a telefon:   ……………………………………………………………………………….. 

 

Já, výše uvedený/á,  čestně prohlašuji, že v údajích doložených dokumentů, které jsem 
předložil/a, nenastala změna a v den nástupu dítěte na příměstský tábor jsou pravdivé a přesné. 
Toto čestné prohlášení a veškeré doložené podklady se vztahují k monitorovacímu období od  
1. 7. 2023 do 30. 9. 2023. 

 

 

V .................................... dne ................................... 

 

 

……………………………………………   

       Podpis zákonného zástupce  
 
 
 
 
TOTO PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ JEDEN DEN PŘED ZAČÁTKEM TÁBORA 
 


