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Přihláška na příměstský tábor 2022 
 

Název projektu:        Podpora rodin v Nižboru - příměstské tábory 

 reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020 
 

Údaje o přihlašovaném dítěti:  

Jméno a příjmení dítěte  

Datum narození  / věk v době tábora   

Adresa trvalého bydliště  

ZŠ/MŠ, kterou dítě ve šk. roce 2021/2022 navštěvuje  Třída: 

Zdravotní pojišťovna  
 

Termín / termíny tábora (zakřížkujte – max. 3):  

□ 11. – 15.7. SPORTOVNÍ     

□ 18. – 22.7. HUDEBNÍ     

□ 25. – 29.7. HRAVÁ AJ     

□ 25. – 29.7. DOBRODRUŽSTVÍ NA HÁJOVNĚ    

□ 1. – 5.8. TVOŘIVÝ / PŘÍRODOVĚDNÝ       

□ 8. – 12.8. DIVADELNÍ       

□ 15. – 19.8. FOTBALOVÝ       

□ 23. – 26.8. TANEČNÍ 
 

Vyplněnou přihlášku na příměstský tábor (PT) obsahující zdravotní dotazník a čestné prohlášení 
rodičů zasílejte naskenovanou (obě strany - stačí foto telefonem) na e-mail: taborynizbor@gmail.com  
(do předmětu mailu uveďte slovo Přihláška a jméno dítěte). 

Částku 1.000 Kč (cena za dítě a turnus) je třeba uhradit do 14 dnů od našeho zaslaného potvrzení  

e-mailem, že turnus je volný (vyčkejte!) a zároveň před započetím tábora. Podklady k platbě 
obdržíte spolu s dalšími dokumenty mailem. 

Zaslaná přihláška je ZÁVAZNÁ! 

Beru na vědomí, že poplatek za PT lze vrátit pouze v případě písemného odhlášení dítěte do 30 dnů před termínem zahájení 
zvoleného turnusu tábora nebo z důvodu nemoci dítěte doložené potvrzením od lékaře. V ostatních případech činí storno 100 % 
z úplaty PT. V případě neuskutečnění tábora z důvodu špatné epidemiologické situace/legislativního zákazu = 100% vrácení peněz. 
 

Zdravotní způsobilost dítěte - dotazník: 

Alergie na potraviny (ryby, ořechy, vejce, lepek, aj. )  

Ostatní alergie (seno, trávy, pyly, prach, roztoči, 

zvířecí srsti, slunce a léky)  

Trvalá onemocnění dítěte (astma, diabetes, 

epilepsie)  

Užívání léků (název léků, dávkování)  

Jiná sdělení (strach ze tmy či z výšek, zdravotní dietní 

opatření, omezení denního režimu, aj.) 
 

Je dítě řádně očkované ANO / NE 

Jméno + telefonní kontakt dětského lékaře  

Uvedené osobní a zdravotní údaje o dítěti jsou nezbytně nutné pro zdravotníka, vedoucí a případné lékařské ošetření během pobytu. Slouží  
k předvídání možných komplikací a snaze jim předcházet tam, kde je to možné. Informace jsou přísně důvěrné a nebudou použity k jiným 
účelům! 
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Čestné prohlášení zákonného zástupce o vazbě na trh práce, které pečují o dítě:  

Prohlašuji, že níže uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých 
údajů nenastoupí přihlášené dítě na PT a nebude mi zpět vrácena uhrazená částka za PT. Uvedené skutečnosti 
jsem schopen doložit potvrzenými formuláři, které jsem obdržel společně s přihláškou na PT. Tyto potvrzené 
formuláře předám vedoucímu/pořadateli příměstského tábora při nástupu na turnus PT tak, aby vystavené 
potvrzení od zaměstnavatele/úřadu práce/ČSSZ/vzdělávacího zařízení, nebylo starší než 1 měsíc (přičemž 
rozhodné je datum pořádání příměstského tábora, tj. turnus, na který je dítě přihlášeno). 

Jméno a příjmení matky  

Žije s dítětem ve společné domácnosti  ANO / NE  (v případě odpovědi NE, dále nevyplňujte, není třeba podpis) 

Datum narození  

Adresa trvalého bydliště  

Adresa společné domácnosti s dítětem  

Telefon do zaměstnání / mobilní telefon   

E-mail  

Údaje o zaměstnavateli (název a adresa)
1  

                       

Datum, podpis matky: ………..……2022,.……………………….……………………… 

Jméno a příjmení otce  

Žije s dítětem ve společné domácnosti  ANO / NE  (v případě odpovědi NE, dále nevyplňujte, není třeba podpis) 

Datum narození  

Adresa trvalého bydliště  

Adresa společné domácnosti s dítětem  

Telefon do zaměstnání / mobilní telefon   

E-mail  

Údaje o zaměstnavateli (název a adresa)
1  

 

Datum, podpis otce: : ………………2022,………………………….………………………                                                  

Podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce může dojít k naplnění 
skutkové podstaty poškození finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Rovněž mám povinnost hlásit 
veškeré změny, v opačném případě se dopouštím dotačního podvodu. Zároveň souhlasím s uchováním a případným zpracováním osobních 
údajů v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách.  

Tento souhlas uděluji jako podpořená osoba na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením  
o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku  
po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).  

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu 
aktivity projektu a monitorování skutečností, že podpořené osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování 
osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce 
vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů. Informace 
o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy EU a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou 
plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět  
u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů. 

 
1 NUTNÉ! V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, osoby v procesu 
vzdělávání (denní či kombinované studium) uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz  
(vč. názvu kurzu). 


