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Závazná pĜihláška na sportovní soustĜedČní
CZRLA

Prohlášení zákonných zástupcĤ dítČte
Bezinfekþnost

(Vrátit vyplnČné a podepsané co nejdĜíve)

(Odevzdat v den odjezdu na soustĜedČní !!)

Jméno a pĜíjmení : .......……….…………………………......………..……….
Datum narození: ……………………………………………………………………...
BydlištČ : .............................................................................................................

Termín soustĜedČní: 26. 5. – 27. 5. 2017
Místo: Krupka

Prohlašuji,že ošetĜující lékaĜ nenaĜídil dítČti zmČnu režimu. DítČ nejeví známky akutního
onemocnČní (prĤjem,chĜipka apod.) a okresní hygienik ani ošetĜující lékaĜ mu nenaĜídil
karanténní opatĜení. Není mi též známo, že by v posledním týdnu pĜišlo toto dítČ do styku s
osobami, které onemocnČly pĜenosnou nemocí.

PoĜadatel : RLC Dragons Krupka, z. s.
Jméno a pĜíjmení: .....………………………………….…………...........

DítČ je schopno zúþastnit se soustĜedČní od 26. 05. 2017 do 27. 05. 2017

Datum narození : ................................................................................
BydlištČ : .............................................................................................
PSý : ........................... Telefon : .......................................................

Jsem si vČdom(a) právních následkĤ, které by mČ postihly, kdyby toto mé prohlášení
nebylo pravdivé.
Telefonní a písemné spojení na rodiþe, nebo jejich zákonné zástupce po dobu pobytu
dítČte na soustĜedČní :

1. Od ................. do .................. PĜíjmení ...........................................................
PĜihlašuji závaznČ své dítČ na toto sportovní soustĜedČní, souhlasím s podmínkami.
VyplnČnou a podepsanou pĜihlášku a prohlášení zákonného zástupce zašlu na emailovou
adresu: beranek.to@gmail.com. 0riginál pĜihlášky a prohlášení bude mít s sebou dítČ pĜi nástupu
na soustĜedČní.

Adresa ........................................................................ tel. ..................................

Potvrzení a souhlas :

Adresa ....................................................................... tel. ...................................

Potvrzuji správnost údajĤ uvedených v této pĜihlášce a dávám tímto výslovnČ souhlas s tím, aby
zástupci RLC Dragons Krupka, z. s. zpracovávali v souladu se zákonem þ. 101/2000 Sb. o ochranČ
osobních údajĤ, osobní údaje uvedené na této pĜihlášce a v prohlášení zákonných zástupcĤ dítČte
ve smyslu tohoto soustĜedČní. ZároveĖ dávám souhlas k tomu, aby fotografie a videonahrávky, získané
a poĜízené v prĤbČhu tohoto soustĜedČní byly použity pro prezentaci klubu a zveĜejnČny na
internetových stránkách www.rugbyleague.cz

2. Od ................. do .................. PĜíjmení ...........................................................

U svého dítČte upozorĖuji
alergie na .............................................................................................................
používá léky (dávkování) .....................................................................................
léky bude mít dítČ u sebe – léky pĜedám pĜi odjezdu vedoucímu soustĜedČní*

jiné dĤležité informace …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

V .......................... dne .......................... ................................................
podpis zákonného zástupce

Zde odstĜihnČte ----->

K tomuto prohlášení pĜiložte :
prĤkaz zdrav. pojišĢovny (kopii) , oþkovací prĤkaz (kopii)

V ............................... dne ......................... .......................................................
(Musí být podepsáno v den zahájení soustĜedČní)
podpis zákonného zástupce
* Nehodící se škrtnČte

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ČESKÁ ASOCIACE RUGBY LEAGUE
PRO DĚTI OD 6 DO 18 LET
INFO@RUGBYLEAGUE.CZ, +420 602 642 539
www.rugbyleague.cz
Hráč / Hráčka
Jméno
Příjmení
Datum narození

Zde vlepte fotografii

Adresa
Tel. (Dobrovolné)

Zákonný zástupce
Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Zákonný zástupce 2 (Dobrovolné)
Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Prohlášení zákonného zástupce
Já,
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

V

, narozen

, níže uvedeným podpisem beru na vědomí a souhlasím s tím, že:

Lektoři nejsou zodpovědní za svěřené děti před začátkem a po skončení kroužku, ale pouze v době konání
kroužku.
Tato zodpovědnost vzniká pouze v případě účasti dítěte na tréninku, přičemž dostaví-li se dítě na kroužek
se zpožděním, je lektor zodpovědný až od doby příchodu dítěte na trénink a jeho předání lektorovi.
Zákonný zástupce (tzn. rodiče) má povinnost vyzvednout dítě po skončení kroužku.
V případě, že dítě vyzvedává jiná zletilá osoba než jeden ze zákonných zástupců, nebo dítě odchází samo,
je povinností zákonného zástupce dítěte předat tuto informaci písemně lektorovi. Na tomto dokumentu
bude povinně uvedeno jméno dítěte, jméno zákonného zástupce, dále tato informace musí být opatřena
datem a vlastnoručním podpisem. Nebude-li tento dokument předávat zákonný zástupce osobně, musí
zákonný zástupce tuto informaci potvrdit formou SMS příslušnému lektorovi nejpozději do doby zahájení
kroužku. tato sdělení budou evidována.
I když se zákonný zástupce nedostaví po ukončení kroužku a nevyzvedne si své dítě, aniž by předtím
řádně sdělili výše uvedenou informaci, tak na zákonného zástupce přechází plná zodpovědnost za dítě.
Zákonní zástupci si dítě převezmou od lektora po skončení kroužku.
Vyslovuji souhlas se získáním a zveřejněním fotografií z důvodu prezentace práce a úspěchů v tisku a www
stránkách
Prohlašuji, že bude-li při vedení tréninků ze strany trenérů a lektorů dodržena řádná péče o děti, pak
nebudu požadovat náhradu případných škod, a to jak na vybavení (oblečení, boty, kont. čočky, apod.), tak
za náklady spojené s případným zraněními.
Zároveň prohlašuji, že můj syn/moje dcera nemá žádná mně známá zdravotní onemocnění či nemoci, které
by mohly ohrozit zdraví dítěte v souvislosti s tréninkem rugby.
Zároveň prohlašuji, že můj syn/moje dcera nemá žádná mně známá zdravotní onemocnění či nemoci, které
by mohli ohrozit zdraví dítěte v souvislosti s tréninkem rugby, kromě:
, dne

Podpis

