
Přihláška na letní soustředění ve Slavonicích 2017 

Termín:  23.7. – 30.7.2017  

záloha 1.000,- Kč byla uhrazena dne  ………….………, doplatek 2.000,- Kč uhrazen dne…………………………
(Cena zahrnuje: ubytovaní, stravování, sportovní náplň soustředění)
V  ceně  není  pojištění  odpovědnosti  dětí!  Členové  klubu  jsou  pojištěni  hromadnou  pojistkou  sportovců,  tzv.
Úrazovou pojistkou. Pojistné podmínky jsou k nahlédnutí v dokumentaci klubu. Podpisem přihlášky stvrzuji, že toto
beru na vědomí a v případě jakékoli pojistné události nebudu náhradu nad rámec pojištění vymáhat po klubu nebo
fyzických osobách.

Jméno:…………………………………………………………….                          Rodné číslo:……………………………..

Telefony na rodiče:……………………………………………….

Bydliště:………………………………………………...

E-mail:…………………………………………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce a vztah k dítěti + aktuální telefon: 

…………………………………………………………………………………………….. tel: …………………………………

Čestné prohlášení:
Souhlasím s účastí dítěte na akci ACT lerak Blansko, z.s. v uvedeném termínu. Seznámil/a jsem se Všeobecnými
podmínkami. Prohlašuji,  že jsem uvedl/a všechny potřebné údaje, nezamlčel/a jsem žádné důležité skutečnosti
(zejména o zdravotním stavu dítěte).  Dávám pořadateli  souhlas ke zpracování uvedených osobních údajů dle
zákona  č.  101/2000  Sb.  a  jejich  použití  při  činnosti  pořadatele.  Souhlasím,  že  během  soustředění  budou
pořizovány fotografie. Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit akce ACT leraK Blansko, z.s., jsou mi známy
dispozice soustředění  a  jeho charakter.  Pro toto  své rozhodnutí  mám dostatek informací.  Potřebné informace
aktivně a včas požaduji po pořadateli. Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení nebylo pravdivé. 

V době soustředění doprovází dítě k lékaři vedoucí soustředění. Podpisem přihlášky souhlasím s ošetřením dítěte.
Budeme vás ihned informovat o zdravotním stavu a ošetření konzultovat.

Jméno a příjmení zákonného zástupce a vztah k dítěti + aktuální telefon: 

…………………………………………………………………………………………….. tel: …………………………………

Podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s pravidly soustředění, všeobecnými podmínkami a souhlasím s účastí
mého dítěte!

V ……………………………………….…. dne ………………………………….. podpis ……………………………………



Prohlášení rodičů

Letní soustředění ve Slavonicích, termín:  23.7. – 30.7.2017 

ACT leraK Blansko, z.s. je  registrovaný u ČUS - České unie sportu. Hlavní vedoucí je Karel Stloukal. Děti trénují
ve skupinách podle věku a zkušeností. 

Prohlášení o bezinfekčnosti
Nesmí být starší než 1 den!!

Prohlašuji, že moje dítě………………………………………….…….., narozené dne………………………..……………,

bytem……………………………………………………………………………………nepřišlo v posledních třech týdnech
před nástupem na soustředění do styku se zdrojem přenosné nemoci a ani mu nebylo uloženo karanténní opatření
obvodním nebo dětským lékařem. Prohlašuji, že obsah tohoto prohlášení odpovídá skutečnosti.

Charakter provozu akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné skutečnosti o zdravotním
stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např. alergie, trvalé užívání léků apod.). 

Podpisem stvrzuji, že jsem seznámen/a s pravidly soustředění, všeobecnými podmínkami a souhlasím s účastí
mého dítěte!

V ……………………………….  dne………………….                         podpis rodičů ………………………..…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………


