ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK K LETNÍM TÁBORŮM
Prohlášení rodičů/zákonných zástupců dítěte

Potřebuji pro:
Pobytové tábory
Příměstské tábory

Letní tábor/y (pokud dítě jede na více táborů, stačí vyplnit jednou):_______________________________________
Jméno dítěte:_________________________________________________ Věk:______________
Děkujeme, že pečlivým vyplněním těchto dotazů nám pomůžete vyhnout se problémům a předcházet jim. Prosíme,
informujete nás opravdu o všech zdravotních a jiných obtížích dítěte a nic nezatajujte. Na všem se lze domluvit. Můžete
využít také papíru navíc a popsat obtíže více. Samozřejmostí je, že veškeré informace, které nám poskytujete, jsou
zcela soukromé.
Zdravotníci a týmy vedoucích jednotlivých LT

1. Je dítě na něco alergické? Na co? (jód (z důvodu desinfekce), jídlo, hmyz, léky, rostliny…) A
jak se případná alergie projevuje?

2. Má dítě nějaké zdravotní omezení? (po úraze, operace, po nemoci…)

3. Má dítě nějaké dlouhodobé zdravotní potíže? (cukrovka, srdeční vada, dušnost, křeče, ADHD,
hyperaktivita…)

4. Trpí dítě potížemi či bolestmi? (hlavy, kolenou…)

5. Trpí dítě častým krvácením z nosu? (důvod)

6. Je dítě očkováno proti klíšťové encefalitidě, pokud ano, kdy?
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7. Trpí dítě průjmy či zácpou? (např. při změně prostředí…)

8. Jaké jídlo dítě odmítá?

9. Bojí se dítě tmy?
10. Umí dítě plavat? (plavec – částečný plavec – neplavec)

11. Trpí dítě nějakou fobii či strachem?

12. Těší se dítě na tábor?
13. Po kolikáté je dítě na táboře?

14. Stýská se obvykle dítěti?
15. Máte nějakou důležitou výchovnou radu ohledně Vašeho dítěte?

16. Má dítě problémy s dodržováním pitného režimu?

17. Pomočuje se dítě?
Podpisem rodič nebo zákonný zástupce souhlasí s podáním běžně dostupných léků dítěti
zdravotníkem tábora a také souhlasí s případným ošetřením dítěte v nemocnici (o tomto vždy
telefonicky informujeme).
Údaje z vyplněného dotazníku jsou osobními údaji a bude s nimi nakládáno přiměřeně a pouze v nezbytném rozsahu v
souladu s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR.

V____________________ dne_____________ podpis rodičů/zák. zástupců:_______________
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