
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

(vyplňuje se v den nástupu) 

 
Toto prohlášení odevzdejte při nástupu na tábor.   
Dítě musí mít s sebou kopii nebo originál průkazu zdravotní pojišťovny.  
 
 
Jméno a příjmení dítěte: 
________________________________________________________________________ 
 
Datum narození a zdravotní pojišťovna dítěte: 
________________________________________________________________________ 
 
Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě bydliště, z něhož dítě nastupuje, do 
tábora nepřišlo, v posledních 14 ti dnech do styku s infekční chorobou, orgán ochrany 
veřejného zdraví a ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní, zvýšený zdravotnický dozor 
nebo lékařský dohled. 
Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na tábor pečlivě zkontrolován 
vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid.  
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z 
nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo ohrožení táborového kolektivu. Zamlčení 
skutečností o zdravotním stavu dítěte se zákonný zástupce vystavuje trestnímu stíhání. 

 
U svého dítěte upozorňuji na:  
________________________________________________________________________ 
 
Dítě je / není plavec. 
 

 
 
Dítě odchází z tábora:              v doprovodu rodičů         dítě odchází samo  

(zakroužkovat odpověď) 
 
 
 
 
 
V Mikulově                                                    Podpis zákonných zástupců  

 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MIKULOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 Svobody 6, 692 01 Mikulov   723 441 495 E-mail: info@ddmmikulov.cz  IČ: 60575905 

 Bankovní spojení: KB Mikulov            Číslo účtu: 21239651/0100      

 http://ddmmikulov.cz             Facebook: DDM Mikulov     

                                               
INFORMACE PRO RODIČE 

 

  
NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DRNHOLEC 

 

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ 
17. 7. – 23. 7. 2021 

cena: 1 300Kč 
 

Žádáme Vás o platbu bankovním převodem. 
Číslo účtu DDM: 21239651/0100. 

Variabilní symbol tábora je číslo přihlášky. 
Platby v hotovosti nepřijímáme. 

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte. 
Možnost vystavení faktury – nutno se předem domluvit. 

 
Sraz dětí v 8:00 hod. před ZŠ Drnholec, ukončení v 15.30 hod. 
Na příměstském táboře je zajištěn oběd a pitný režim. 

Děti si nosí sportovní oblečení a obuv, svačinu, láhev na pití a roušku. 
_____________________________________________________________ 
STORNO PODMÍNKY: při odhlášení dítěte účtujeme storno poplatek, dítě nutno odhlásit – 
viz. Odhláška ze zájmového vzdělávání v Dokumentech. 
           30 dní před nástupem         500 Kč     14 dní před nástupem       700 Kč 
             7 dní před nástupem        1000 Kč                     1 den před nástupem    1 300 Kč 

mailto:info@ddmmikulov.cz

