
Prohlášení o zodpovědnosti 
(odevzdat 1. den) 

Jsem si vědom/a, že odpovídám za hmotnou škodu způsobenou mým dítětem 

 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………….. 

Datum narození …………………………………………………… 

Během pobytu na příměstském táboře 8. – 12. 7. 2019, pořádaném Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, 

příspěvkovou organizací, a to v budově Frýdeckého zámku i mimo něj a přebírám za něj plnou 

zodpovědnost. 

Beru na vědomí, že v průběhu příměstského tábora pracovníci muzea a lektoři neručí za cennosti  

dětí – věci z drahých kovů, elektronické přístroje, apod.  Na táboře není dovoleno používání 

mobilních telefonů, tabletů, apod. 

Beru na vědomí, že některé výrobky nebo výtvarné práce mjého dítěte si může Muzeum Beskyd 

ponechat pro vlastní potřebu nebo využít k prezentaci. Beru na vědomí, že organizace neručí za 

odložené věci. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny akce. 

Beru na vědomí, že v případě vážných kázeňských a zdravotních problémů 

 

V……………………….. dne ………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem plnění vzniklého z přihlášení Vašeho dítěte k účasti na 

příměstském táboře, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, (adresa Hluboká 66, 

738 01, Frýdek-Místek, IČO 095630, e-mail: jan.pajdla@muzeumbeskyd.com) jako organizátor tábora 

a správce zpracovává osobní údaje Vašeho dítěte (v rozsahu: jméno, příjmení dítěte, datum narození, 

bydliště, zdravotní stav) a Vaše, jako zákonného zástupce dítěte (v rozsahu: jméno, příjmení, email a 

telefon). Při nakládání s osobními údaji se správce, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková 

organzace, vždy řídí platnými právními předpisy včetně Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

 

V……………………….. dne ………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce 



Potvrzení o bezinfekčnosti 
(odevzdat 1. den) 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte – prohlášení nesmí být starší než jeden den ke dni odevzdání 

 

Prohlašuji, že dítě …………………………………………………………  datum narození …………………………… 

Bytem …………………………………………………………………………………….. 

 

Nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka nebo průjem) a ve 14 kalendářních dnech před 

jeho nástupem do příměstského tábora v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, p. o. nepřišlo do styku 

s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno 

karanténní opatření. 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

V ……………………………………………..  dne …………………. 

Podpis zákonného zástupce 

 

Souhlas se zveřejněním fotografií z tábora 
(odevzdat 1. den) 

 

Zákonný zástupce nezletilého účastníka příměstského tábora souhlasí se zveřejněním fotografií 

v rámci prezentace muzea na webových stránkách www.muzeumbeskyd.com, propagačních 

materiálech, Facebooku Muzea Beskyd a v tisku za účelem propagace Muzea Beskyd Frýdek-Místek, 

příspěvkové organizace. U výše uvedených fotografií nebude uvedeno jméno a příjmení dítěte. 

Zákonný zástupce nezletilého účastníka příměstského tábora může požadovat znepřístupnění 

nevhodného záznamu nebo díla. 

V ………………………………………………………….. dne …………………… 

 

Podpis zákonného zástupce 



Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Příměstský tábor 2019 

 

Zmocnění k odvádění dítěte z příměstského tábora: 

Jméno dítěte: ………………………………………………………………….. 

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

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………. 

 

Níže podepsaný zákonný zástupce žádá, aby výše uvedené dítě odváděl z příměstského tábora Muzea 

Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace: 

Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………… Číslo OP: …………………………………………. 

Případně 

 

Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………… Číslo OP: …………………………………………. 

 

Nebo 

Jméno pověřené osoby: ………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………… Číslo OP: …………………………………………. 

 

Zákonní zástupci prohlašují, že od převzetí dítěte pověřenou osobou přebírají za dítě veškerou 

odpovědnost. Okamžikem předání jmenovaného dítěte zákonnému zástupci Muzeum Beskyd Frýdek-

Místek, p. o. neodpovídá za jeho bezpečnost a ochranu. 

Ve ………………………………, dne 

 

Podpis zákonného zástupce: 


