
Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896, PSČ 295 01, tel: 326 771 601, mail: gmh@gmh.cz 
 

INFORMACE O VODÁCKÉM KURZU: 
 

Odjezd: sraz v pondělí 22. 5. 2017 v 6:50 na vlakovém nádraží  

 

Příjezd:  ve čtvrtek 25. 5. 2017 na vlakové nádraží v 18:11 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti bude vybíráno před odjezdem. 
 

Seznam věcí: -     batoh bez pevné konstrukce nebo sportovní tašku 

- stan, spacák, karimatku 

- v případě více věcí co nejpevnější igelitový pytel a provázek na zavázání 

- oblečení (sportovní kalhoty a bundu, mikinu, trička, spodní prádlo, 

kapesníky, teplé ponožky, sportovní boty) 

- pro zájemce věci na vaření (vařič, ešus, lžíci)  

- hygienické potřeby, opalovací krém, repelent nebo jiný odpuzovač hmyzu 

- baterku, sluneční brýle, kartičku zdravotní pojišťovny 

- peníze na jídlo  

- do lodi: tričko, plavky, kraťasy, pokrývku hlavy, sandály nebo jiné boty  

do vody, nepromokavou bundu 
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Prohlášení o bezinfekčnosti 

 

 Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ................................... 

bytem .................................................................................., ani jiným osobám, které s ním žijí 

ve společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledních 

týdnech přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

 

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

nebylo pravdivé. 

Toto prohlášení nesmí být starší než jeden den! 
 

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

               dne                                                                                podpis rodičů / zákon. zástupce 

 

 Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli 

případné závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost 

(například alergie, trvalé užívání léků apod.). Nezapomeňte prosím na zdravotní průkaz 

pojištěnce a léky s návodem k užívání. 

 

Pojištěno u zdravotní pojišťovny: 

Telefonní spojení na rodiče: 

Trvalé užívání léků: 

Alergie:  
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