
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE II. 

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP SK BUŠTĚHRAD 2023 

Pořadatelem kempu je Sportovní klub Buštěhrad z. s., IČ: 487 05 829 

 
 
 
Níže podepsaný zákonný zástupce dítěte 
 
(jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………… datum narození dítěte: ………………..) 

prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje že: 

1. je srozuměn se sportovním charakterem příměstského kempu, na který dítě posílá, s režimem 
dne, programem a pravidly kempu a dalšími dokumenty, a že tyto informace si prostudoval 
prostřednictvím e-mailem obdržených dokumentů a materiálů či na internetových stránkách 
www.skbustehrad.cz, 

2. bere na vědomí povinnost na své náklady převzít dítě zpět do své péče z důvodů zdravotních, 
při závažném nebo opakovaném porušení pravidel kempu či při jiném závažném přestupku. O 
důvodech ke zpětnému převzetí dítěte bude vedení kempu informovat zákonné zástupce 
telefonicky či e-mailem a to neprodleně. Při předčasném ukončení účasti na kempu pro 
porušení pravidel kempu či na základě jiného závažného přestupku nevzniká nárok na vrácení 
peněz, 

3. bere na vědomí, že jeho dítě nesmí jevit při nástupu na kemp známky akutního onemocnění 
(např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na kemp nesmí přijít do styku 
s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu v této lhůtě 
nesmí být nařízeno karanténní opatření apod. Při nástupu na kemp toto doloží písemným 
prohlášením, obdrženým e-mailem nebo uvedeným na webových stránkách pořadatele 
www.skbustehrad.cz, a je si vědom právních následků, které by jej postihly, kdyby výše uvedená 
prohlášení byla nepravdivá, 

4. bere na vědomí, že účastníci kempu nejsou úrazově pojištěni, 

5. souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáznamů, na kterých je jeho dítě, bez uvedení jména a 
příjmení, na webových stránkách pořadatele www.skbustehrad.cz, na facebookové stránce 
kempu, v rámci prezentací tábora v médiích a další propagaci a činnosti pořadatele kempu, 

6. bere na vědomí povinnost nahradit škodu na majetku pořadatele kempu nebo na majetku jiného 
účastníka anebo další osoby, pokud by ji jeho dítě způsobilo svým konáním nebo svým 
opomenutím, 

7. souhlasí se zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte pro potřeby pořadatele, souhlasí s 
poskytnutím informací o zdravotním stavu svého dítěte všem pracovníkům kempu tak, aby bylo 
možné bezodkladně poskytnout první a následnou pomoc, a dále souhlasí s poskytnutím 
osobních údajů a údajů o zdravotním stavu dítěte v případě jeho ošetření ve zdravotnickém 
zařízení, podrobněji rozvedeno v informaci o zpracování osobních údajů, 

8. bere na vědomí, že provozovatel kempu nemůže ručit za věci-cennosti, drahé osobní vybavení, 
elektroniku apod., které jsou na kempu zakázány, 

9. bere na vědomí, že na kempu nejsou během denního programu povoleny návštěvy, možnost 
návštěv z důvodu neodkladných záležitostí mohou proběhnout pouze po předchozí domluvě 
s hlavním vedoucím kempu, a to minimálně 1 den předem, 

10. bere na vědomí, že na táboře jsou zakázané mobilní telefony, případný kontakt s dítětem 
zprostředkuje hlavní vedoucí kempu nebo jeho zástupce.  

http://www.skbustehrad.cz/
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PROHLÁŠENÍ POŘADATELE 

 

Pořadatel: 

Sportovní klub Buštěhrad z. s.  

Číslo klubu:   2030071 

Adresa:          Podhradí 254/7, Buštěhrad 273 43 

IČ:                  487 05 829 

 

Pořadatel stvrzuje, že s výše uvedenými osobními daty bude nakládáno ve smyslu zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a interních předpisů zapsaného spolku SK Buštěhrad. 
 

 

 

V …………………………….. dne  ………….……… 2023 

 

 

Jméno, příjmení a podpis zástupce pořadatele:   

 

 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte: 

 


