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PROHLÁŠENÍ 
(PŘEDLOŽIT V DEN PŘÍJEZDU!!!) 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Užívá tyto léky, dávkování:  

 

Dítě je:  plavec/neplavec (nehodící se škrtněte) 

Je alergické na tyto léky, potraviny:  

Další závažné poruchy zdraví:  

Pojišťovna, u které je dítě pojištěno:  

 

Účastník prožil(a)/neprožil(a) v poslední době mimořádnou rodinnou situaci (např. úmrtí v 

rodině, rozvod):   

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Další sdělení: 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a nebezpečí, která s sebou přináší provozování všech 

závodních a tréninkových disciplín během soustředění (včetně jízdy na kole po běžných 

komunikacích za běžného provozu), jako například nebezpečí způsobené zemskou 

přitažlivostí, vlivem přírodních podmínek, technických zařízení, přírodních a umělých 

překážek, či atmosférických vlivů. Uvědomuji si, že určité okolnosti nelze vždy předvídat 

nebo kontrolovat a proto je není možno vyloučit, nebo jim předem zabránit 

bezpečnostními opatřeními. 

Prohlašuji, že všechny mnou zjištěné bezpečnostní nedostatky ohlásím neprodleně 

vedoucímu (trenérovi) soustředění. Svým použitím uznávám způsobilost jak zařízení, tak 

plochy. 

Jsem si vědom/a, že ve vztahu ke třetím osobám mohu být osobně odpovědný/á za škody 

v důsledku tělesných zranění nebo věcných poškození, jsou-li způsobena v souvislosti s 

mou účastí v tréninku. Uznávám, že organizátor soustředění není odpovědný za 

přezkoušení nebo prověření mého vybavení.  

Potvrzuji, že výše uvedené dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo 

průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na soustředění nepřišlo do styku s 

fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu 

není nařízeno karanténní opatření. Dítě není v rekonvalescenci po akutním infekčním 

onemocnění. 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím/e jako nositel/é rodičovského/poručnického práva 

s tímto prohlášením a přijímám/e závazně povinnosti ke všem v něm uvedeným 

ustanovením a podmínkám. 

Potvrzuji dále, že jsem toto prohlášení přečetl/a a zároveň prohlašuji, že mnou uvedené 

informace ohledně stavu dítěte jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) právních následků, které 

by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V …………………………..………… dne: … 8. 2018  

…………………… ………………... 

                                                                                                                     podpis  

                                                                                          /otec, matka, popř. zákonný zástupce/ 

http://www.hazenacb.cz/

