
Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. 
Husova 159, Český Dub 463 43

List o předání a převzetí dítěte 

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ………..… 
předávám do péče trenérů a vychovatelek, kteří nad ním budou vykonávat dozor během 
Fotbalového kempu Luďka Zelenky.  
Toto potvrzení platí pro termín I. turnusu - 2. 7. – 7. 7. 2017. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

  

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ……...…… 
přebírám po ukončení Fotbalového kempu Luďka Zelenky zpět do své péče. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

Upozornění 
Dítě může být po ukončení kempu předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, popřípadě 
třetí osobě pověřené rodiči (např. jede-li více účastníků kempu jedním autem). 



Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. 
Husova 159, Český Dub 463 43

List o předání a převzetí dítěte 

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ………..… 
předávám do péče trenérů a vychovatelek, kteří nad ním budou vykonávat dozor během 
Fotbalového kempu Luďka Zelenky.  
Toto potvrzení platí pro termín II. turnusu - 9. 7. – 14. 7. 2017. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

  

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ……...…… 
přebírám po ukončení Fotbalového kempu Luďka Zelenky zpět do své péče. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

Upozornění 
Dítě může být po ukončení kempu předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, popřípadě 
třetí osobě pověřené rodiči (např. jede-li více účastníků kempu jedním autem). 



Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. 
Husova 159, Český Dub 463 43

   List o předání a převzetí dítěte 
Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ………..… 
předávám do péče trenérů a vychovatelek, kteří nad ním budou vykonávat dozor během 
Fotbalového kempu Luďka Zelenky.  
Toto potvrzení platí pro termín III. turnusu - 16. 7. – 21. 7. 2017. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

  

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ……...…… 
přebírám po ukončení Fotbalového kempu Luďka Zelenky zpět do své péče. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

Upozornění 
Dítě může být po ukončení kempu předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, popřípadě 
třetí osobě pověřené rodiči (např. jede-li více účastníků kempu jedním autem). 



Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. 
Husova 159, Český Dub 463 43

List o předání a převzetí dítěte 

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ………..… 
předávám do péče trenérů a vychovatelek, kteří nad ním budou vykonávat dozor během 
Fotbalového kempu Luďka Zelenky.  
Toto potvrzení platí pro termín IV. turnusu - 23. 7. – 28. 7. 2017. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

  

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ……...…… 
přebírám po ukončení Fotbalového kempu Luďka Zelenky zpět do své péče. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

Upozornění 
Dítě může být po ukončení kempu předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, popřípadě 
třetí osobě pověřené rodiči (např. jede-li více účastníků kempu jedním autem). 



Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. 
Husova 159, Český Dub 463 43

List o předání a převzetí dítěte 

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ………..… 
předávám do péče trenérů a vychovatelek, kteří nad ním budou vykonávat dozor během 
Fotbalového kempu Luďka Zelenky.  
Toto potvrzení platí pro termín V. turnusu - 30. 7. – 4. 8. 2017. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

  

Potvrzuji, že své dítě …………………………………………………………… narozené …… . …… . ……...…… 
přebírám po ukončení Fotbalového kempu Luďka Zelenky zpět do své péče. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
………………………………………………………………………………………………… 

V………………………………………… dne …………………………      ………….……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 

Upozornění 
Dítě může být po ukončení kempu předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, popřípadě 
třetí osobě pověřené rodiči (např. jede-li více účastníků kempu jedním autem).


