
EXPEDICE DO ZEMĚ VĚČNÉHO LEDU

Ing. Milan KOLÁŘ, Komenského 30, 586 01 JIHLAVA, tel.: 605 766 906, medved@ji.cz, www.havirskypruvod.cz

Jméno a příjmení: ..........................................................................................................

Datum narození: ....................................... Rodné číslo: .................................................

Bydliště: ..............................................  PSČ: ............. Telefon na rodiče: .......................

Zdravotní pojišťovna: .................................. E-mail: ......................................................

Zdravotní stav (alergie apod.): .................................................. Velikost trička: .............

Podpis rodičů: ................................................... Datum: ................................................

Přihláška pro všechny děti bez rozdílu ve věku od 6 do 106 let. Cena 4000 Kč 
Milí jihlavští havíři,

náš letní tábor nedaleko "stříbrných dolů" u obce Rohozná má už dlouholetou tradici!
Pokud budete mít zájem zúčastnit se, vyplňte přihlášku a doručte ji na níže uvedenou adresu co nejdříve. 

Peníze prosím převeďte na účet 265547167/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
Těšíme se moc!

16. - 29. SRPNA 2017 



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letní tábor 
 

Část 1) Posuzované dítě k účasti na tábor je zdravotně způsobilé – není zdravotně způsobilé – 

- je zdravotně způsobilé za podmínky ( s omezením) ………………………………………… 

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této 

doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Část 2) Potvrzení o tom, že dítě  

a) Se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním    ANO – NE 

 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) …………………………………………………… 

 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)………………………………… 

 

d) je alergické na ……………………………………………………………………….. 

 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh/dávka) ……………………………………………. 

 

Datum vydání posudku…………………………. 

……………………………. 

Razítko a podpis lékaře 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

 
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………. 

 

Rodné číslo ………………………………….. 

 

Bydliště ……………………………………………………………………………………… 

 

Prohlášení 

 
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému dítěti, které je 

v mé péči, karanténní opatření ( karanténa – zvýšený zdravotní dohled nebo lékařský dozor). 

Prohlašuji, že mi není známo, že by se v posledních dvou týdnech dítě stýkalo s osobami, 

které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a právních důsledků, které mě 

postihnou, jestliže toto prohlášení nebude pravdivé. 

Rodiče nebo jiný zákonný zástupce vyplní potvrzení s datem odjezdu dítěte na tábor. 

 

 

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

Podpis rodičů 


