
PŘIHLÁŠKA / NÁSTUPNÍ LIST 

 

 
Potrvzuji tímto, že souhlasím s účastí svého syna …………………………………………………...………… 

 

nar. ………………….……., bytem …………….……………………………………………………………… 

 

na letním fotbalovém soustředění FKVŽ, U11 v Borovanech, konaném v termínu 15. - 20. 8. 2021. 

 

Svým podpisem se zavazuji k zaplacení celkové částky 5.400 Kč, dodání všech vyžádaných podkladů (PCR 

testy, čestné prohlášení, lékařská prohlídka, kopie kartičky pojištěnce, informovanost o případných 

zdravotních omezeních, alergií, apod.), zajištění včasného odvozu na sraz i ze soustředění, respektování 

obecných informací i dodržení dodaného seznamu. 

 

 

Mé dítě užívá / neužívá* pravidelně léky, jaké + dávkování: ………………….………………………………. 

 

Mé dítě má / nemá* alergie + léky dodané / nedodané*: ………………………...…………...……...………… 

 

Jiné zdravotní omezení, jaké: ……………………………………………………….……….…………………. 

 

Mé dítě je plavec / neplavec* (popř. špatný plavec) …………………………...………………………………. 

 

 

Pořadatel soustředění se zavazuje o zajištění ubytování, řádného stravovacího i pitného režimu, pravidelných 

tréninků pod dohledem kompetentních osob, dodržování a dohled nad řádnou hygienou dětí a pomoc při úklidu, 

balení a dalších potřebných aktivitách, vč. případného zajištění včasné lékařské pomoci. 

 

Svým podpisem uděluji souhlas v souladu s ustanovením §35 zákona 372/2011 Sb. v platném znění o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování s poskytnutím zdravotnických služeb, které jdou nad 

rámec §38, odst. 1, písm. C) a odst. 4., písm. B), tedy poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo 

zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutné hospitalizace 

se souvisící nezbytnou zdravotní péčí apod. Tento souhlas rozšiřujeme i na souhlas k přepravě výše uvedené 

nezletilé osoby k poskytovateli zdravotnických služeb ve vozidle zdravotníka akce nebo vedoucího akce. 

Tento souhlas je uložen u zdravotníka či vedoucího akce a je platný po dobu trvání soustředění. V případě 

nepoužití bude vrácen nebo zlikvidován. 

Současně jako zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby požadujeme bezodkladnou informaci v případě 

jakéhokoli použití tohoto souhlasu na níže uvedené kontakty: 

 

 

Celé jméno: _______________________________________  Mobil:_______________________________ 

 

Beru na vědomí, že pořadatel si vyhrazuje právo na ukončení soustředění z důvodu zasažení vyšší moci. Stejně 

tak si vyhrazuje právo ukončit pobyt pro toho, který by svým chováním škodil na majetku či na zdraví sobě 
nebo jiným osobám. 

 

 

V …………………., dne ……………………… 

 

 

 
……………………………... 

podpis zákonného zástupce 

 
* nehodící se škrtněte 


