
Příloha k registraci
účastníka na akci cej 2018

………………………………………………………………………………………………………………………………�
Jméno, příjmení a datum narození účastníka

Část A – Poučení o nakládání s osobními údaji
Zpracování a ochrana osobních údajů této registrace a jejich příloh se řídí pravidly a poučením příhlášky člena
organizace Junák – český skaut, z.s. a tedy splňuje požadavky dané zákonem  č.     101/2000     sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vnitřní Směrnice pro nakládání s osobními údaji
v Junáku – českém skautu, a to po dobu trvání a v nezbytném rozsahu i po skončení akce CEJ 2018. 

Část B – Souhlas s pořizováním fotek
Souhlasím s použitím fotografií, popřípadě videonahrávek pořízených na akci CEJ 2018, na kterých se vyskytuje
účastník, k propagačním účelům a k prezentaci Central European Jamboree a dalších akcí organizace Junák – český
skaut, z.s.. 

……………………………………………………………….�
Podpis rodiče/zák. zástupce účastníka

Část C – Souhlas ke svolení s léčbou
I  authorize  Patrol  Leader to  decide  about  nessessary
medical  treatment  for this  participant  at  their
discretion. This includes, but is not limited to, treatment
to relieve pain. This authorization shall remain in effect
until end of event CEJ 2018. 

Povoluji Patrol Leaderovi rozhodovat o nezbytné lékařské
péči pro tohoto účastníka podle jeho uvážení. Tato péče
zahrnuje i léčbu vedoucí k úlevě od bolesti, není na ni
však omezena.  Toto povolení zůstává v platnosti  až do
konce akce CEJ 2018. 

………………………………………………………………              .� ……………………………………………………………….�
Účastníkův Patrol Leader (jméno a příjmení)             Podpis rodiče/zák. zástupce účastníka

Část D – Prohlášení o plavání
Prohlašuji, že účastník (nehodící se škrtněte) neumí plavat – umí plavat a bezpečně uplave až ……………….� metrů. 

……………………………………………………………….�
Podpis rodiče/zák. zástupce účastníka

Část E – Prohlášení o bezinfekčnosti
Účastník nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišel tento účastník do styku s osobami,
které  onemocněly přenosnou nemocí. Účastník je schopen zúčastnit se akce CEJ 2018 bez dalších omezení. 

………………………………………………………………              ……………………………………………………………….� .�

Datum podpisu (ne starší než jeden den před akcí)             Podpis rodiče/zák. zástupce účastníka

Junák – český skaut, z. s. Český kontingent CEJ 2018


