
 

Odevzdat na srazu při odjezdu! 
 
List účastníka – Zimní lyžařský tábor 2023  (dále jen „ZLT“)  
Provozovatel tábora: Česká tábornická unie - Tábornický klub Delfín Brno, p.s.  sídlo: Mezihorní 395, Říčany u Brna  Ič: 65340892 
Termín tábora:  11. – 17. března 2023   Místo tábora: Jeseníky - Šindelná        

 

Jméno dítěte, účastníka ZLT:  ........................................................................................ Datum narození: ......................................... 

Telef. kontakt na rodiče (event. jiné příbuzné) v průběhu tábora: ………...........................................................................................  

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

Další důležité informace o účastníkovi, které nebyly uvedeny do přihlášky: ……………………………………………………………………….…….…  
                                                                                                                                              
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(případně pokračujte na druhé straně) 

 
 
Zakroužkováním, prosím, označte vyhovující variantu:  
 
 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM aby se mé dítě, účastník ZLT, samostatně přepravovalo na dopravních zařízeních (lanové dráze, 

lyžařských vlecích) bez přímého dohledu vedoucího, pokud to dovolují provozní předpisy příslušného 
dopravního zařízení a pokud k tomu vedoucí ZLT nebo jím pověřený jiný vedoucí ZLT dá souhlas.  

MÁM ZÁJEM – NEMÁM ZÁJEM aby mé dítě, účastník ZLT, v „odpočinkový den“ v rámci výletu do Šumperka navštívilo termální lázně 
Velké Losiny. Cena za vstup do lázní není zahrnuta do ceny zimního lyžařského tábora, bude dle 
aktuálně platného ceníku uvedena v „Pokynech přihlášeným účastníků před odjezdem“ a vybírána 
při odjezdu na ZLT. Účastníci ZLT, kteří nebudou mít o návštěvu lázní zájem, budou mít jiný společný 
program. 

 
Prohlášení o bezinfekčnosti: 
Prohlašuji, že mé dítě, účastník ZLT, je zcela zdrávo, v rodině ani v místě pobytu před nástupem na tábor není znám případ 
infekčního onemocnění a okresní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený dozor nebo lékařský 
dohled. 
Současně prohlašuji, že dítě nemělo v době tří týdnů před nástupem na tábor vši nebo hnidy a není mi známo, že by se dítě 
pohybovalo v ohnisku jejich výskytu.  
Jsem si vědom/a právních i finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly v případě, že nepravdivost tohoto prohlášení by byla 
příčinou zdravotního ohrožení účastníků tábora. 

 
 

dne: ………………………............................................                    
                 (datum nástupu dítěte na ZLT) 

 

 

podpis rodičů: ..........................................................................................................................  


