Jezdecký klub Třešť, B. Smetany 339, 589 01 Třešť
Zřizovatel LT „Hříbata“ v Řídelově
Prohlášení pro ošetřovatele koní a pomocné síly na LT mladší 18-ti let
Vážení rodiče!
Vaše dítě bylo na jeho žádost přijato na LT Hříbata v Řídelově jako praktikant ošetřovatele koní, nebo
táborový praktikant. Upozorňujeme, že s touto činností je spojeno i ježdění na koni, čímž vzniká možnost
úrazů. Dítě je po dobu tábora úrazově pojištěno, ale zvažte možnost připojištění. Z důvodu nezletilosti
Vašeho dítěte, žádáme o vyplnění následujícího formuláře, který je nezbytný pro přijetí na tábor. Součastně
s tímto formulářem odevzdá dítě při nástupu na tábor i průkaz zdravotní pojišťovny zdravotníkovi, nebo
vedoucímu LT. Děkujeme za pochopení.
Zřizovatel LT Hříbata Řídelov

Souhlas rodičů nezletilého účastníka LT
Souhlasíme, aby se náš syn/dcera: ……………………………………………………...
Adresa:.……………………………………………………………………………………
Rodné číslo: . . . . . . / . . . .

Zdr. pojišťovna: …………..

se v době od: …………….. do: ……………. zúčastnil/a výše uvedeného tábora
a současně prohlašujeme, že si nejsme vědomi žádných zdravotních ani jiných potíží,
které by tuto účast nepřipouštěly. Jsme si vědomi případných rizik, spojených s pobytem
na táboře a ošetřováním i jízdou na koních a prohlašujeme, že v případě úrazu nebudeme
požadovat po zřizovateli odškodnění.
Upozorňujeme na (např.:po nemoci, neplavec, a jakákoliv jiná upozornění) :
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
V: ....................................dne:........................................
Podpisy rodičů: ................................................

..............................................

Telefonní čísla, kam můžeme v případě nutnosti v době tábora volat:
……………………………… …………………………… ……………………………

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašujeme tímto, na svou čest, že náš syn - dcera (viz výše) je zdráv/a a za
posledních
14 dní před nástupem na tábor nepřišel/a do styku s osobami, ani zvířaty, nemocnými jakoukoliv
přenosnou nemocí a že jim hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil karanténu, ani zvýšený
zdravotnický dohled.
Jsme si vědomi právního postihu v případě nepravdy tohoto prohlášení.
V: .......................... dne: ..................................
(datum nástupu na tábor)
Podpisy rodičů:..............................................

....................................................

Prohlášení rodičů
Bereme na vědomí, že nástupem dítěte na tábor je pro ně závazné chovat se dle táborového
řádu a předpisů souvisejících s provozem Letního tábora Hříbata v Řídelově a dodržovat
pokyny hlavního vedoucího tábora, nebo vedoucího stáje. Pokud by došlo k porušení a
nedodržování táborového řádu a výše uvedených předpisů, bude dítě z tábora vyloučeno na
základě rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (vedoucího stáje), případně zřizovatele tábora.
Součástí táborového řádu je zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných
látek po celou dobu tábora a dodržování večerky. Návštěvy na táboře jsou povoleny
z hygienických důvodů pouze v neděli i zde platí dodržení bezinfekčnosti.
V: ………………………. Dne: ………………
Podpisy rodičů:..............................................

....................................................

S O U H L A S o zpracování osobních údajů
Dáváme tímto souhlas zřizovateli LT Řídelov -JK Třešť , aby zpracovával poskytnuté osobní
údaje, s tím, že budou použity pro spolupráci s orgány státní správy a dalších za účelem
provozu LT Řídelov.
Souhlasíme s tím, že tyto údaje budou archivovány zřizovatelem LT Řídelov a po uplynutí
archivační doby budou skartovány.
V: ……………………….

Dne: …………………..

Podpis rodičů: …………………………

Prohlášení rodičů o úhradě plateb za ošetření dítěte lékařem
Dáváme tímto souhlas zřizovateli LT Řídelov -JK Třešť aby naše dítě bylo vyšetřeno v případě
nutnosti, kterou uzná zdravotník/zdravotnice na LT Řídelov, lékařem, případně pohotovostní
lékařskou službou. Prohlašujeme, že uhradíme zřizovateli LT Řídelov vynaložené náklady za
ošetření dítěte a za léky, které budou dítěti předepsány lékařem.
V: ……………………….

Dne: …………………..

Podpis rodičů: …………………………

