
 

 
 
 
 
 

zde nalepte kopii průkazu 

zdravotní pojišťovny dítěte 

 Nástupní list dítěte do tábora 
 

Osobní údaje dítěte 

Příjmení a jméno: 

 

Rodné číslo: 

Název zdravotní pojišťovny: 

 

Číslo pojištěnce: 

Kontakt na zákonného zástupce dítěte během tábora (mobil, zaměstnání): 

Otec: Matka: 

Organizátorem tábora je Skaut Dorostové unie – Trojka Ostrava (IČO 11821892). V programu tábora jsou soutěže, hry, sport včetně 
koupání, zájmové aktivity, turistika, 1-2 noci bivakování v přírodě, poznávání přírody. Tábor je veden v křesťanském duchu, vedoucí jsou 
věřící lidé, a proto zahrnujeme do programu i vyučování základů křesťanství a předávání křesťanských životních hodnot. Pobyt na táboře 
předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci táborníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit 
opakované závažné přestupky i vyloučením z tábora. 

Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti 

U dítěte upozorňuji na alergie: ............................................................................................................................................................... ………… 
 
............................................................................................................................................................................................................... ………… 
 
Používá léky (+dávkování):.................................................................................................................................................................... ………… 
 
............................................................................................................................................................................................................... ………… 
 
Další důležité informace o zdravotním stavu a jiných zdravotních omezeních dítěte: ........................................................................... ………… 
 
............................................................................................................................................................................................................... ………… 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví 
známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota, kašel, 
dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu, 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. Dítě je 
schopno účasti na táboře. Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo 
mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hl. vedoucího tábora 
ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti. Souhlasím s 
poskytováním informací o zdravotním stavu mého dítěte ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve 
znění pozdějších předpisů táborové zdravotnicí Blaženě Kubátkové, 
nar. 28.8.1980, bytem Opavská 1142/34, Ostrava, a hlavnímu 
vedoucímu tábora panu Jakubovi Mrázkovi, nar. 16.6.1978, bytem 
Údolní 623, Ostrava-Petřkovice. 

Souhlas zákonného zástupce s režimem tábora, převozem dítěte autem a GDPR 

Souhlasím s tím, že mé dítě bude v rámci dopravy na tábor převezeno osobním autem vedoucího tábora dne 5.8.2022 na trase 
Mikulovice nádraží – Horní Údolí „táborová základna CB“  a zpět dne 16.8.2022 na trase Horní Údolí „táborová základna CB“ - Mikulovice 
nádraží, případně za účelem akutního ošetření ve zdravotnickém zařízení. 

Souhlasím s koupáním svého dítěte ve vymezeném prostoru řeky Černá Opava, bez plavčíka pod dohledem dospělého vedoucího. 

Dítě je:   neplavec  začínající plavec  dobrý plavec 

Souhlasím s tím, aby Skaut Dorostové unie – Trojka Ostrava se sídlem Údolní 623/20, Ostrava, jakožto správce osobních údajů ve 
smyslu evropského nařízení „GDPR“ a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovávala osobní 
údaje získané v souvislosti s pořádáním letního tábora. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou 
let, následně budou skartovány. Na základně tohoto souhlasu se mé dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Tyto 
osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci táborového pobytu, jsou pro přípravu a organizaci 
tábora nezbytné a v případě nutnosti je mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsou pořadatelé 
povinni je poskytnout. Díky tomuto souhlasu mi budou organizátoři moci zasílat relevantní informace, včetně informace o přípravě dalších 
relevantních akcí, pobytů a dalšího tábora pro děti. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů 
a Skaut Dorostové unie – Trojka Ostrava tyto údaje zlikviduje. Zároveň souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci 
tábora, s jejich archivací, i s jejich použitím při prezentaci a propagaci dětských táborů Skautu Dorostové unie – Trojka Ostrava na webových 
a sociálních sítích Skautu Dorostové unie – Trojka Ostrava a spolupracujících organizací (Církve bratrské v Ostravě – Trojky, Dorostové 
Unie) a pro dokumentaci této činnosti. 

Jako zákonný zástupce dítěte místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu 
dni, potvrzuji jejich správnost a zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (Skaut Dorostové unie – Trojka Ostrava) ke 
zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“ 

Jsem si vědom/-a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. 
 

Datum .................................................................................................................................................................................................... Podpis 
zákonného zástupce v den odjezdu na tábor ........................................................................................................................................  

 
Odevzdejte vedoucímu při nástupu dítěte do tábora. Bez nástupního listu nebude dítě do tábora přijato. 


