
Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s.

Husova 159, 463 43 Český Dub

Písemné prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte - FKLZ 

Prohlašuji, že moje dítě 

jméno a příjmení …………………………………….  datum narození  ……… . ……… . ……………… 
adresa ………………………………………………………………………………………………………….


je úplně zdravé a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti, které je v mé péči, karanténní 
opatření ani zvýšený lékařský dozor, a že mi není známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo 
toto dítě do styku s  osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou. Jsem si plně 
vědom právnických následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.


Upozornění od rodičů 
Dítě netrpí / trpí alergií na

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


Dítě pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování)

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


Dítě se lečí / zotavuje z těchto onemocnění či zranění

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


Dítě utrpělo tyto zranění a úrazy (během posledních 12 měsíců)

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


Dítě prodělalo tato vážná onemocnění (během posledních 12 měsíců)

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


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


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

	 	 	 	 	 	 	                      podpis zákonného zástupce	 	 
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Fotbalový kemp Luďka Zelenky 
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s.

Husova 159, 463 43 Český Dub

Adresa zákonných zástupců dosažitelných v době kempu 
jméno a příjmení matky ………………….…………………………….. tel. číslo …………………………

adresa matky ………………………………………………………………………………………………….

jméno a příjmení otce  ………………….…………………………….. tel. číslo …………………………

adresa otce ……………………………………………………………………………………………………


Současně prohlašuji, že jsem si vědom důsledků plynoucích ze Všeobecných a konkrétních 
podmínek účasti mého dítěte na kempu, potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník kempu 
podléhá kempovému řádu a je povinen uposlechnout pokynů vedoucích. Nedodržení kempového 
řádu může být potrestáno i vyloučením z  kempu. Dále, že jsem poučil dítě a seznámil ho 
s důsledky plynoucích s nedodržení těchto podmínek.

Dále prohlašuji, že dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění 
(například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky 
infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, ztráta 
chuti a čichu atd. Ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do 
styku s  osobou nemocnou covid-19 nebo jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou 
z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě 
(nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde.

Tento souhlas poskytujeme neomezeně od zahájení kempu, a však pouze k  účelům vedoucím 
k  informovanosti rodičů, popřípadě zákonných zástupců a k  následné propagaci. Byli jsme 
poučeni o právech podle z. č. 101/2000Sb. v platném znění, zejména o svém právu tento souhlas 
kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodů.


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


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

	 	 	 	 	 	 	                      podpis zákonného zástupce	 	 
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