
Informace o zdravotním stavu a prohlášení rodičů – Soustředění 2022 
 
 
Mé dítě ………………………………………… trpí alergií na: 
 
 
 pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování): 

 
 
 
V případě, že by dítě mělo zvýšenou teplotu, uveďte prosím, který lék je možno podat: 
 
 
Upozornění na zvláštnosti chování, případná omezení apod.: 
 
 
 
Další poznámky, připomínky: 
 
 
 
Dítě je plavec – neplavec * 
 
Nevolnost v dopravním prostředku ano – ne* 
 
 
Přišlo dítě v roce 2022 do kontaktu s nákazou vší (i nepřímo) ano – ne* 
 
 
Souhlasím – nesouhlasím* s fotografováním a se zveřejňováním fotografií mého dítěte na internetu, na 
facebookovém profilu BaC Kladno, Instagram BaC Kladno a v propagačních materiálech BaC Kladno, z.s. 
 
*(nehodící se škrtněte) 

Prohlášení odpovědnosti za škody:  
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání soustředění 
v místě pobytu. 
V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto případnou škodu 
uhradit. 
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník soustředění podléhá řádu soustředění a je povinen 
uposlechnout pokynů vedoucích. Nedodržení řádu soustředění může být potrestáno i vyloučením ze 
soustředění. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále 

jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu organizaci BaC Kladno, z.s., Wolkerova 2771, Kladno, 272 01 , 

jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (prostřednictvím shromažďování a 

uchovávání) moje osobní údaje. To vše pro účel zákonem stanovených registrací osobních dat účastníků 

soustředění a jejich zákonných zástupců (viz přihláška na soustředění) a  za účelem vzájemné komunikace 

s vedením soustředění,  

(využívání e- mailové adresy a telefonních kontaktů) především hlavního vedoucí soustředění Daniela 

Skrčeného. 

  

 

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

                                                                                   podpis dospělého účastníka  
                                                                                           nebo zákonného zástupce dítěte  


