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Nástupní list dítěte na tábor 
 

Jméno a příjmení: __________________________ Datum narození: ______________ 

Bydliště: _____________________________________________________________________ 

 
Prohlášení rodičů ze dne odjezdu na tábor 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního 
onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující 
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech 
přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dále prohlašuji, že dítě (nebo 
jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky 
nebo průjmu), nemá vši. Vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky 
infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. 
Dítě je schopno účasti na letním stanovém táboře v termínu 30. 6. – 16. 7. 2022. 

Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu 
dni. Jsem si vědom/-a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. Upozorňuji také 
táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte (např. astma, alergie 
užívané léky apod.). 

Oddíl 34. PTO Tulák je samostatnou organizační složkou občanského sdružení s názvem Pionýr, 
z.s.- 30. pionýrská skupina Mládí (registrováno v rámci Jihomoravské krajské rady Pionýra). 
Organizace je registrována u Ministerstva vnitra pod č.j. VSP/1-1993/90. 

Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře atp. 

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

 
 
 
V Brně dne 30. 6. 2022         ____________________________ 

Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástupní list spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti, očkovacím průkazem 

a kartičkou pojišťovny (kopie nestačí) odevzdejte na srazu zdravotníkovi tábora. 

Je možné, že se podoba nástupního listu před odjezdem na tábor může změnit. V tom 
případě bychom vám ho zaslali na uvedenou e-mailovou adresu. 

 


