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PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁŽITKOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT 
 
Některé programy obsahují nejen fyzicky ale i psychicky náročnější aktivity jako např. slaňování nebo noční 
hry, proto Vás žádáme o poskytnutí následujících informací. Tyto informace jsou striktn ě důvěrné, slouží 
pouze pro vnit řní pot řebu sdružení a nebudou použity k jiným ú čelům! Slouží k předvídání možných 
komplikací a snaze jim předcházet tam, kde je to možné. Pokud nám můžete sdělit více, použijte druhou 
stranu listu. 
 

Zdravotní dotazník 
Nehodící se škrtněte 

Máte nějaké zdravotní, pohybové nebo psychické potíže?   ANO  NE 
Pokud ANO specifikujte: 
 
 
 
 
Berete n ějaké léky?        ANO  NE 
Pokud ANO specifikujte (název léku, proč, jak často a kolik, současné vedlejší účinky):  
 
 
 
 
Jste na n ěco alergický/á?        ANO   NE 
Pokud ANO, jak se alergie projevuje? Je nutno použít léků? Jakých? 
 
 
 
 
Zdravotní pojiš ťovna:   
 
 
V případě nutnosti (náhlá hospitalizace apod.) podejte zprávu (jméno, adresa, telefon): 
 
 
 
Jsem si v ědom/a právních následk ů, kdyby informace uvedené v dotazníku nebyly pravdi vé. 
Odevzdání vyplněného a podepsaného zdravotního dotazníku, stejně jako dalších prohlášení, je podmínkou aktivní 
účasti na jednotlivých programech. 

Prohlášení o bezinfek čnosti  
Prohlašuji, že ošetřující lékař mi nenařídil změnu režimu, karanténní opatření apod. Neprojevují se u mě známky 
akutního onemocnění (průjem, teplota apod.). Není mi známo, že bych v posledních dvou týdnech přišel/la do styku 
s osobami, které onemocněly infekční chorobou. 

Prohlášení o vlastní zodpov ědnosti  

Prohlašuji, že níže uvedené akce se účastním dobrovolně, budu se řídit pokyny organizátorů, seznámil jsem se 
s pravidly a všem bodům pravidel rozumím, jednotlivé programy podstupuji na vlastní nebezpečí a jsem způsobilý/á 
rozhodnout o své případné neúčasti na aktivitách, které nemohu z fyzických či jiných důvodů absolvovat. 

Název akce: Uprchlík 2009     Termín akce: 29. 10. - 1. 11. 2009 

Jméno a p říjmení:  

Datum:       Podpis: 

Vyplněné a podepsané prohlášení účastníka odevzdáte odpovědné osobě přímo na akci. 
Účastníci mladší 18 let nám ho posílají spolu s přihláškou podepsanou zákonnými zástupci poštou. 


