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ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA  
Tuzemský rekondiční pobyt pro děti s ortopedickou vadou 

Jiřetín pod Jedlovou 
 
 
Termín: 6.8.2017 – 20.8.2017 
Místo pobytu: rekreační zařízení Lesní dům - Jiřetín pod Jedlovou 
Cena: 3 400 Kč 
Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, dopravu, vstupné na památky: 
  

• Hrad Tolštejn 
• Rozhledna Jedlová 
• Hornická naučná 

stezka 

• Větrný mlýn Světlík 
• Křížová cesta 
• Pravčická brána 

• Štola Sv. J. 
Evangelisty 

• Ptačinec Pěnkavčí 
vrch

 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………….………………………………... 

Datum narození:………………………. ………....Místo narození:…………………..………………  

Rodné číslo: ………………………………………Zdravotní pojišťovna: …………..………………. 

Bydliště: ………………………………………..……………………………………………………... 

Zákonný zástupce: …………………………………………….……………………………………… 

Telefon: …………………………………………..Email: …………………..……………………….. 

Léky, které dítě užívá pravidelně: ………………………………………..………………..…………. 

U svého dítěte upozorňuji na : ……………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………….……………... 

 
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s podmínkami pobytu a souhlasím s fotografováním dítěte 
výše jmenovaného. Tyto fotky budou použity na webových stránkách či na památkovém cd 
každému účastníkovi. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že si 
nejsem vědom/a žádných skutečností, které by bránily účasti jmenovaného dítěte na uvedeném 
rekondičním pobytu.  
 
 
 
V ……………………………………………… dne …………………………………………... 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
                                                                                  podpis zákonného zástupce 
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍT ĚTE 
 
 
 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………... 

Datum narození:………………………. ………....Místo narození:……………………………  

Rodné číslo: ………………………………………Zdravotní pojišťovna: ……………………. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………... 
 
 
Část  A)  Posuzované  dítě  k  účasti  na  zotavovací akci 
 

a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*) 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)  

 
........................................................................................................................................... 
 
 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 
 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ANO – NE 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ..................................................................................... 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ....................................................... 
d) je alergické na .................................................................................................................. 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ........................................................................ 

 
 
Část C) Lékařské doporučení pro rekondiční pobyt pro děti s ortopedickými vadami 
 

a) dítě má ortopedickou vadu ……………………………………………………………... 
 
 
Posudek  je  platný  12  měsíců  od  data  jeho  vydání,  pokud  v souvislosti  s  nemocí  v  průběhu  
této  doby  nedošlo  ke  změně zdravotní způsobilosti. 
 
 
 
 
 
datum vydání posudku …………………….         podpis, jmenovka lékaře 
                                         razítko zdrav. zařízení 
 
 
Poučení:  Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních 
služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba 
je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 


