STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DUBNO
261 01 Příbram, Dubno 100
Formulář vyplněný zákonným zástupcem odevzdá žák vedoucímu kurzu při odjezdu .
Jméno žáka: ………………………………………….…………… třída: ………...…………
Rodné číslo: ……………………………………….……………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...
Formulář pro zdravotníka
(vyplňte i v případě, že vaše dítě zdravotní potíže nemá)

Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné
závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžadují mimořádnou pozornost (např. alergie,
trvalé užívání léků). Léky s návodem k užívání a zdravotní průkaz pojištěnce dejte dětem s sebou.
Alergie: ………………………………………………………………………………………………
Trvalé užívání léků: ………………………………………………………………………………….
Pojištěno u zdravotní pojišťovny: …………………………………………………………………...
Telefonní spojení na rodiče (zákonné zástupce): ……………………………………………………

Prohlášení odpovědnosti za škody
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání
lyžařského kurzu na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě
finančních nákladů na opravu poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Souhlasím
s případným individuálním odvozem syna/dcery v případě závažných kázeňských důvodů.

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti
Toto prohlášení nesmí být starší tří dnů!
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému synovi / mé dceři změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského kurzu
od:………………. do: ……………………………
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V…………………………. dne: …………………….
………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DUBNO
261 01 Příbram, Dubno 100
ze dne, kdy dítě odjíždí na akci

Souhlasím s tím, aby můj syn / dcera …………………………………………………………..
vystoupil cestou z LVVZ v …………………………………………………………………….
Opuštěním autobusu za něj přebírám zodpovědnost.
V…………………………. dne: …………………….
………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na akci

Potvrzuji, že má můj syn / dcera ………………………………………………………………..
datum narození: …………………………seřízené bezpečnostní vázání na sjezdových lyžích.
V…………………………. dne: …………………….
………………………………
Podpis zákonných zástupců dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na akci

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DUBNO
261 01 Příbram, Dubno 100

LYŽAŘSKÝ KURZ
Seznam doporučeného vybavení na lyžařský kurz
- lyže, hůlky, lyžařské boty (sjezdové a běžecké)
- vosky
- lyžařská helma
- batoh (krosna), ledvinka
- bunda s kapucí, větrovka
- oteplovačky, šponovky
- teplý svetr ke krku, trika, tílka
- teplé spodky, punčochové kalhoty
- tepláková souprava
- domácí oblečení
- pyžamo
- dostatečné množství ponožek
- spodní prádlo (termoprádlo)
- čepice na uši, čelenka, šála, šátek
- teplé rukavice
- brýle (lyžařské, proti slunci)
- hygienické potřeby (ručník, opalovací krém, krém na obličej…)
- přezůvky

