
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře o provedení JPP (jednotně preventivní 

prohlídky) je dítě/účastník ………………………………………………………..  

narozené …………………………… 

schopno se zúčastnit „Letního badmintonového soustředění 2013 

ZBRASLAVICE“, konané v termínu 15.8. – 24.8.2013 

Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti/účastníku, 
které je v mé péči, změnu režimu a okresní hygienik mu nenařídil karanténní 
opatření. Není mi též známo, že v posledním týdnu přišlo toto dítě/účastník do styku 
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních 
následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. Dále 
prohlašuji, že dítě/účastník nejeví t.č. známky náhlého a nově vzniklého onemocnění 
(horečka, průjem apod.) a od poslední preventivní prohlídky ošetřující lékař nenařídil 
žádné nové omezení v denním režimu. Není mi nic známo, co by mohlo být na 
překážku zvýšeného fyzického zatížení při soustředění. 
 
.……..…………………………………..…          …..….................…….....……………........           

datum                                        podpis rodičů či jiných zák.  
        zástupců 
 

Prohlášení rodičů nesmí být starší než jeden den !! 
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