
Letní tábor Sebeobrana Poděbrady 
Chotěšice 75, Dymokury 289 01 

Termín: ………………………………………… 

Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škody 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:  

Jméno a příjmení: …………………………………… 

Datum narození: ……………………………………… 

Bydliště: ……………………………………………… 

      změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a krajský 
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v 
posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí. Dítě 
je schopno zúčastnit se uvedeného typu tábora ve stanoveném termínu. Jsem si vědom(a) právních 
důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

     V současné době užívá dítě tyto léky,  
……………………………………………………………… 
které zároveň předáváme a zdravotníka upozorňujeme na tato omezení u našeho dítěte:  

………………………………………………………………………………………………………… 
Přohlašuji: (dle Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro 
zajištění sezóny letní dětské rekreace 2023) 
1. že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například 

horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky 
infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, 
ztráta chuti a čichu atd., 

2. ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku 
s osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou 
z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření, 

3. ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, 
v případě, že ano, tak kde. …………………………… 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání letního 
tábora na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu 
takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.  
     V době pobytu v případě potřeby lze kontaktovat  
adresa:        tel.:  

V …………………………… dne ……………………………      

__________________________________  
Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na letní tábor


