
 



 

Souhlas rodi čů  se samostatn ý m dojí ž d ě ním   dít ě te *   

Souhlasím se samostatn ý m dojí ž d ě ním svého dít ě te   

( jméno)……………………………………………   

na akci „P ř ím ě stsk ý  tábor na SEV Hlídka“ v 08,00 hod. Souhlasím také se samostatn ý m   
odjí ž d ě ním svého dít ě te v   17.00  hod. ze  SEV Hlídka, pop ř ípad ě  v   16.30  ze  Zoo Brno.   

Datum :  …………   Podpis zákonného zástupce: …………………………   

Prohlá š ení rodi čů  o doprovodu *   

Prohla š uji,  ž e svého syna/dceru (jméno) ………………………………………………………..   
budu p ř ivád ě t v   8.00  a vyzvedávat v   17.00  v dob ě , kdy dít ě  bude nav š t ě vovat akci „P ř ím ě stsk ý   
tábor na SEV Hlídka“.  Pokud si dít ě  v uvedenou hodinu nevyzvednu, zavazuji se uhradit   

náklady na dopravu svého dít ě te do místa bydli š t ě  uvedeného na této p ř ihlá š ce.   

Osoba zastupující zákonného zástupce k p ř edání a p ř evzetí dít ě te v p ř edem ur č eném  č ase:   

Jméno a p ř íjmení:  ……………………………………………………   
Bydli š t ě :  ……………………………………………………………..   

Č íslo OP: …………………………………………………………....   
Vztah k dít ě ti:………………………………………………………..   

Datum: …………..   Podpis zákonného zástupce:…………………………...   

* zvolte jednu z mo ž ností   

Bezpe č nostní pokyny   Zoo Brno pro SEV Hlídka  
Rodi č e byli seznámeni s bezpe č nostními pokyny na SEV Hlíd ka, které jsou sou č ástí p ř ílohy   č . 1   a sv ý m podpisem  

stvrzují,  ž e informoval i   své dít ě .   

Datum: ………………   Podpis zákonného zástupce:……………………………..   



Prohlášení zákonného zástupce dítěte  
Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 9  

(odevzdává dítě v den nástupu na příměstský tábor s datem nástupu 
na tábor)  

Prohlašuji, že můj syn – dcera  

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

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

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

a) je zdravotně způsobilé k účasti na příměstském táboře a podrobilo se stanoveným    
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se    nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu)  
c) v posledních 14 kalendářních dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo    do styku 

s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou    z nákazy ani mu 

není nařízeno karanténní opatření  

Dále prohlašuji, že dítě není alergické na zvířata a že bylo dítě před nástupem na tábor pečlivě 
Zkontrolováno a nebyla u něj zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid.  

Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora od .............. do…............. 2018  

Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé.  
Škody, které způsobí moje dítě v době trvání tábora, se zavazuji uhradit v plné výši a svým 
podpisem stvrzuji, že souhlasím s tím, že údaje o osobě uvedené na přihlášce může Zoo Brno – 

SEV Hlídka uložit ve své databázi a případně je využít pro potřeby lékařského ošetření.  

Fotografie pořízené během pobytu mohou být vyvěšeny na veřejně přístupných místech (www 
stránky, nástěnky, tiskové a propagační materiály…).  

Poznámka: za cenné předměty (hodinky, zlaté řetízky, MP3 přehrávače, mobilní telefony, 
fotoaparáty….…), které dáte dětem na tábor, neručíme.  

V Brně dne: ………………………  

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:  

…………………………………………………………  

Podpis zákonného zástupce dítěte:  

………………………………………………………….  



 



 



ad 2)  
a) Dbát na bezpečnost sebe a druhých při manipulaci s předměty a materiálem  
b) Nevyklánět se z oken, nestoupat na parapety, neodstraňovat zábrany na oknech, dveřích…  
c) Neběhat v místnosti, pozor na hrany nábytku, skleněné plochy (okna, dveře), vlhké lino atd.  
d) Bez dovolení vedoucího nemanipulovat s připravenými předměty a výukovými pomůckami  
e) Nesahat a nic nedávat do zásuvek elektrického proudu  
f) Upozornit na závadu, nevhodnou manipulaci, chování  
g) Nepouštět elektrické spotřebiče a nemanipulovat s nimi  

h) Na koberec v herně mateřského a informačního centra není dovolen vstup v obuvi  

i) Svršky, obuv a jiné osobní věci si návštěvníci musí odkládat v šatně  

j) V herně na koberci je zakázáno jíst a pít. Jakékoliv občerstvení je možno konzumovat 

výhradně u stolečků  

k) Před odchodem dítě zajistí úklid hraček na svá místa.  

  

  

  

  

 ad 3)  
a) Seznámit děti se směrem, trasou a cílem přesunu, brát ohled na dodržování normy zátěže  
     (nepřeceňovat fyzickou zdatnost dětí)  
b) Bezpečnost při chůzi přes vozovku a cestách pro pěší – bez povolení vedoucího neopouštět      

vyznačené cesty (neběhat, nechodit po obrubnících, nevěšet se na zábradlí, neničit okolní      
přírodu)  

c) Dodržovat bezpečnost na zahradě SEV Hlídka – bez povolení vedoucího natrhat      a 

nekonzumovat plodiny, nevylézat na hradby, nestoupat na prosklené plochy  
d) Dodržovat bezpečnost při soutěžích a hrách – důsledně poslouchat pokyny vedoucího  
e) Bez vědomí vedoucího děti neopouští areál SEV.  

ad 4)  
a) Poučení dětí o chování a bezpečnosti při cestě MHD, chůzi po komunikaci, nástupu do     

vláčku a jízdě ve vláčku  
b) Vždy vyčkat na pokyny vedoucího, čekat na nástupištích ve skupině s vedoucím (neběhat)  
c) Hromadný nástup dětí do tramvaje (vláčku) určenými dveřmi až po jeho zastavení na pokyn     

vedoucího  
d) Nevstávat za jízdy, nepřesedat si na jiná místa, nevysunovat končetiny těla, nevyklánět se     

a nevyhazovat předměty z vláčku  
e) Vystupovat z tramvaje (vláčku) až po jejím úplném zastavení na nástupišti. Vystupovat až     

na pokyn vedoucího  
f) V ZOO se pohybovat pouze po vyznačených cestách, neporušovat zákazy  

ad 5)  
a) Při použití dětských atrakcí (prolézačky atd.) Nelézt do velkých výšek (určí vedoucí),  
b) Prvky používat pouze k činnostem, ke kterým byly určeny, dbát na svoji bezpečnost     a 

bezpečnost druhých  
c) Záměrně neničit vybavení  
d) Klidný pohyb mezi zvířaty, zvířata nehonit, nestresovat  
e) Nekrmit zvířata  
f) Jízdu na ponících provádět pouze pod dohledem chovatelů a vedoucích tábora  
 

 

Provozní řád SEV hlídka a vnitřní řád Stanice zájmových činností: 

Podpisem stvrzuji, že jsem sem se seznámil/a s provozním řádem SEV Hlídka a vnitřním 

řádem stanice zájmových činností, které jsou k dispozici na webových stránkách 

www.sehhlidka.cz – v sekci O nás 

 

 

Datum:        Podpis: 

http://www.sehhlidka.cz/

