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Přihláška na letní soustředění 2020 PK VoSP 

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 
 

 

Přihláška na letní soustředění 2020 PK VoSP 
 

 

Jméno a příjmení přihlašovaného: ……………………………………………………………… 

 

 

Datum narození přihlašovaného: ………………………………………………………………... 

 

 

Email pro zaslání faktury za letní soustředění PK VoSP: ………………………………………. 

 

Na soustředění plaveckého klubu je ZAKÁZÁNO vybavovat děti drahými předměty, přívěsky, 

řetízky, MOBILNÍMI TELEFONY, tablety, hlasitou audiotechnikou, elektronickými 

hračkami (včetně hracích konzolí), nebezpečnými předměty a hračkami, které mohou 

způsobit zranění jiné osobě. 

 

Předčasný odjezd, nebo pozdější příjezd na letní soustředění je nutné oznámit předem 

vedoucímu akce (Michal Červinka). 

 

Individuální péče není vzhledem k programu soustředění možná.    

 

V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita letního soustředění rozhoduje o zařazení 

dítěte datum zaevidování přihlášky. Seznam přijatých účastníků bude dostupný na webových 

stránkách PK VoSP. 

 

Podmínky v případě zrušení účasti na soustředění: 

60 a více dní před zahájením soustředění je storno poplatek 0% z celkové ceny soustředění 

59 - 14 dní před zahájením soustředění je storno poplatek 50% z celkové ceny soustředění 

13 a méně dní před zahájením soustředění je storno poplatek 100% z celkové ceny soustředění 

 

Účastí na letním soustředění 2020 PK VoSP souhlasím s tím, že budou pořizovány zvukové či 

obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat daného účastníka. Takovéto záznamy 

mohou být rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace Plaveckého klubu Vodní 

stavby Praha, z. s.. Zákonný zástupce účastníka může svůj souhlas s pořizováním zvukových či 

obrazových záznamů účastníka kdykoliv odvolat, a to výslovným úkonem vůči Plaveckému 

klubu Vodní stavby Praha, z. s.. 

 

Souhlas s podmínkami 

Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem na druhé straně tohoto dokumentu, že veškeré 

uvedené údaje jsou pravdivé. Dále bere na vědomí, že v případě hrubého porušení kázně nebo 

v případě nemoci, zranění, je povinen si své dítě z uvedené akce odvést na vlastní náklady 

v nejkratší možné době po nahlášení události na kontaktní telefonní číslo jednoho z uvedených 

zákonných zástupců.   
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Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 

vedoucímu/zdravotníkovi akce: 
 

V době konání soustředění plaveckého oddílu od 15. do 22. srpna 2020 souhlasím 

s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery 

………………………………………… (jméno a příjmení), nar. ……………………. 

ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“)  

panu Michalovi Červinkovi (vedoucí akce), panu Filipovi Brejlovi (zástupce vedoucí akce) nebo 

paní Veronice Cihlářové (zdravotnice akce). 

 

Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého:  

V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto 

telefonních číslech: 

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ……………………… 

        telefonní číslo: ……………………… 

        email: ……………………………….. 

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ……………………… 

        telefonní číslo: ……………………… 

        email: ……………………………….. 

 

V ………………… dne………………………  

 

Podpisy zákonných zástupců nezletilého: 

 

……………………………… ……………………………… 

příjmení, jméno   příjmení, jméno 

 

 

……………………………… ……………………………… 

      podpis     podpis 


