
VYJADRENIE   LEKÁRA 

 

Potvrdzujem, že zdravotný stav dieťaťa   

................................................................................. 

narodeného ........................................    bytom  

................................................................................. 

umožňuje účasť v detskom rekreačnom tábore.  

Podľa záznamu lekára uvádzam, že malo tieto choroby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V .......................................      dňa ................................ 

 

 

......................................................... 

                                               pečiatka a podpis lekára 

PRIHLÁŠKA DO  DETSKÉHO  TÁBORA 

 

Názov tábora:  MLADÝ ŠPORTOVEC 

Termín: 30. 7. 2018 – 03. 8. 2018 

Miesto: Základná škola na Wolkerovej ulici a okolie 

Cena(€): 50 € 

Meno a priezvisko:  .....................................................................  

Dátum narodenia:  ......................................................................  

Adresa:  .......................................................................................  

Telefón:  ......................................................................................  

Škola a trieda, ktorú dieťa navštevuje:  

 ...................................................................................................   

Súhlasím, aby sa naše dieťa zúčastnilo vyššie uvedeného tábora. Sme 
si vedomí záväznosti tejto prihlášky a súčasne sa zaväzujeme uhradiť 
náklady spojené s činnosťou v tábore i nahradiť prípadné škody, ktoré 
by dieťa spôsobilo svojou nedbanlivosťou. 
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom evidencie v Centre 
voľného času pri ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove podľa zákona 
č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zverejnením fotografií 
z činnosti CVČ na webstránke školy a v médiách. 
Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastňovalo všetkých aktivít v zmysle 
táborového plánu prác.   
       

V .......................................... dňa ............................... 

 

Podpis rodičov: .......................................................... 



UPOZORNENIE  RODIČOV 

 

Usporiadateľovi tábora oznamujeme, že dieťa 

 ....................................................................................................  
meno a priezvisko 

dátum narodenia: .................................. prekonalo tieto 

vážnejšie choroby (uveďte rok a ochorenie): 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

a  upozorňujeme u svojho dieťaťa na (napr. alergia, epilepsia ... ):  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

Súčasne oznamujeme, že sú nám známe dispozície usporiadateľa 

tábora k nástupu dieťaťa do tábora a návratu z tábora. Dieťa 

bude v tábore dodržiavať táborový poriadok. 

................................................................................... 
podpis rodičov 

 
Čísla telefónu, kde možno rodičov počas tábora zastihnúť:  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

POTVRDENIE  RODIČOV 

 

Potvrdzujem, že okresný hygienik ani ošetrujúci lekár mi 

nenariadil karanténne opatrenia (zvýšený zdravotný dohľad, 

karanténu) a že v poslednom týždni som neprešiel ja ani moje 

dieťa do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu. 

Som si vedomý právnych následkov, ktoré by ma postihli, keby 

toto moje vyhlásenie bolo nepravdivé, najmä toho, že by som sa 

v takomto prípade dopustil priestupku podľa § 6 zákona 60/61 

Zb. o úlohách NV pri zabezpečovaní sociálneho poriadku, pokiaľ 

by nešlo dokonca o trestný čin. 

 

V ................................................. dňa ............................... 

 

Podpis rodičov: ................................................................. 

 

 

 

 

Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni!!! 

Odovzdajte ich pri nástupe do tábora vedúcemu tábora 


