
 

Nástupní list 

Dítěte na táborové soustředění s Judo víc než sport 13. – 22. 8. 2021 

 

Jméno a příjmení dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodné číslo dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A. Covid-19 – aktuálně je potřeba na soustředění přijet s negativním výsledkem PCR testu, 
ne starší 48 hodin, po 7 dnech musíme test opakovat, sledujte prosím aktuální informace 
ohledně pandemie, poslední dny před příjezdem sledujte naše webové stránky, budeme 
průběžně aktualizovat požadavky hygieny a Ministerstva zdravotnictví  

1) V souvislosti s pandemií Covid-19 bude nutné splnit podmínky stanovené hygienikem 
MV ČR pro účast dětí na LDT, je tedy možné, že po rodičích budeme požadovat doplnění 
dalších dokumentů, souhlasů, apod. v souvislosti s aktuálními opatřeními 

2) Převzetí negativního PCR testu (pokud dítě nepřijede na tábor s negativním PCR testem, 
nemůže být bohužel přijato!) 

Test nebude starší více jak 48 hodin v době příjezdu na táborové soustředění 
 
Test po kontrole převzat zdravotníkem          ANO/NE ……………………………… 

            Podpis zdravotníka 

B. Prohlášení rodičů 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti od vyplnění přihlášky na tábor změnu režimu. 
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota a podobně) a okresní hygienik ani 
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních 
čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno 
účasti na táboře. 

Od vyplnění přihlášky (odpovídající odpověď zakroužkujte): 

• Nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte. 

• Došlo ke změně zdravotního stavu dítěte (jakému):  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dítě bere léky:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Datum a podpis zákonného zástupce při převzetí dítěte na táborové soustředění: 
 

Datum  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Zdravotní pojišťovna  
Zdravotně pojištěn/a u: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Adresa  
V mimořádně nutném případě podejte zprávu (pokud nejsou uvedeni rodiče, přiložte plnou moc 
zodpovědné osoby) na adresu: 

 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… Bydliště:   …………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………… E-mail:   ……………………………………………………………… 

E. Prohlášení 
Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu 
dni. Jsem si vědom(a) právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.  

Datum a podpis zákonného zástupce při převzetí dítěte na táborové soustředění 
 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poznámka 
Nástupní list odevzdejte vedoucímu při nástupu dítěte na táborové soustředění. Bez nástupního 
listu nemůžeme dítě převzít.  

Fotokopie průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 
 

Sem prosím nalepte fotokopii 

průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. 

Nástupní list, strana 1 ze 2. Odevzdejte při nástupu na soustředění. Nástupní list, strana 2 ze 2. Originál odevzdejte při nástupu na soustředění. 


