
POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA
Na základe vyhlášky MZ č. 526/2007 Z.z., Vás prosíme o potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa

(vyplní ošetrujúci lekár dieťaťa)
Priezvisko, meno dieťaťa: ………………………………………………..………Dátum narodenia: ……………………Rodné čislo: ……………………..                                                 
Číslo zdravot.poisť: …………………

Celkový zdravotný stav dieťaťa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
……….….……..Alergie na lieky, zvieratá a pod.: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Chronické ochorenia, príp. iné problémy: ……………………..…………………………………………………………………………………………………..
………………. Dlhodobo užívané lieky:……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…..
…………….…… Iné:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Posúdil(a) som horeuvedenú informáciu o zdravotnom stave a vyšetril(a) som dieťa a potvrdzujem, že nie je mi známa žiadna zdravotná
prekážka, ktorá by bránila v účasti dieťaťa na letnom tábore Bombovo. 
V……….……………..……………..dňa……………………………………. 
                                                                                                                                                                 ……………………………………………….
                                                                                                                                                                   podpis a pečiatka lekára 

***POTVRDENIE nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred nástupom do tábora***

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TERMÍN NÁZOV TÁBORA MIESTO

BYDLISKO KONTAKT ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 1                      
(meno + tel. číslo)

KONTAKT ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 2                     
(meno + tel. číslo)

KONTAKT NA PRÍBUZNÝCH V PRI NEPRÍTOMNOSTI RODIČOV

Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o., IČO: 36539961 so sídlom Novozámocká 230, 949 01 Nitra spracúva hore uvedené osobné 
údaje v zmysle NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Právnym 
základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c ) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je k dispozícii na stránke prevádzkovateľa 

http://www.bombovo.sk/sk/na-stiahnutie. 
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POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA 
(vyplní zákonný zástupca dieťaťa)

Vyhlasujem, že dieťa …………………………….…………….……………bytom v …………….…………………..………………… neprejavuje príznaky 
akútneho ochorenia ani príznaky infekcie COVID-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť atď. a že regionálny úrad verejného zdravotníctva 
ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu ani inému príslušnikovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej 
domácnosti, nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho 
rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na 
prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkovité ochorenie s vyrážkami), alebo že by dieťa 
prišlo za posledných 14 dní do styku s osobou chorou alebo podozrivou z nákazy COVID-19.………………………………………………………                                                                                                                                             
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …                                                                                                                                                      
Zároveň prehlasujem, že moje dieťa má osvojené základné hygienické návyky (umývanie, obliekanie). Je mi známe, že ak sa pri vstupnej 
prehliadke v tábore zistí, že moje prehlásenie je nepravdivé, dieťa bude musieť opustiť tábor na vlastné náklady bez nároku na vrátenie ceny 
zájazdu.

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 
56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V……….……………..……………..dňa………………………                           …………………..….………………………………….……………………..

                                                                                                                                    meno, priezvisko, adresa a podpis zákonneho zástupcu 

***POTVRDENIE nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom do tábora***

Spoločnosť BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o., IČO: 36539961 so sídlom Novozámocká 230, 949 01 Nitra spracúva hore uvedené osobné 
údaje v zmysle NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Právnym 
základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c ) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je k dispozícii na stránke prevádzkovateľa 

http://www.bombovo.sk/sk/na-stiahnutie. 
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