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PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ZVÝHODNĚNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016020 

Pro přihlášení na zvýhodněný příměstský tábor (PT) musí být splněny tyto podmínky: 

• oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících 

kritérií: 

- jsou zaměstnáni,  

- vykonávají podnikatelskou činnost, 

- v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, 

- jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.  

V případě střídavé péče nebo péče jednoho rodičů se uvádí údaje pro domácnost, kde dítě daný 

týden pobývá.  

• územní způsobilost (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky), 

• pracovní činnost/vzdělávání musí probíhat po celou dobu využívání PT,  

• dítě musí splňovat věk 4-14 let, pokud není uvedeno jinak u konkrétního turnusu 

• trvalé bydliště rodiče na území MAS Mezi Hrady, a.s. (viz web) 

Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání v případě přijetí dítěte na PT:  

• zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ)  

s uvedením doby trvání pracovní smlouvy (formulář vzor A) 

• osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně (formulář vzor B) 

• osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu (formulář 

vzor B) a po jeho ukončení doloží certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení 

• nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů  

o zaměstnání (formulář vzor C) 

• osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o registraci k důchodovému pojištění  

na ČSSZ (formulář vzor D nechat potvrdit) 

• případně jsou na mateřské/rodičovské dovolené (v tomto případě musí mít uzavřenou  

a nepřerušenou pracovní smlouvu, nebo jsou OSVČ – není přerušená živnost). 

Jak postupovat:  

1. Vyplňte závaznou přihlášku a zašlete naskenovanou (stačí foto telefonem - obě strany; podpis obou rodičů, 

pokud žijí ve společné domácnosti) na e-mail: taborynizbor@gmail.com a do předmětu mailu uveďte 

slovo Přihláška a jméno dítěte; originál předejte instruktorovi první den tábora. 

Děti zapíšeme v pořadí došlých přihlášek. Kapacita jednoho turnusu tábora je 15 dětí.  

Vyčkejte na potvrzení e-mailem od nás, že kapacita daného turnusu je volná!  
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2. Uhraďte cenu tábora za daný počet přihlášených turnusů do 14 dnů od našeho zaslaného 

potvrzení e-mailem, že turnus je volný. Informace o úhradě naleznete v Pokynech na příměstský 

tábor v příloze mailu. 

Jakmile obdržíme sken (foto) přihlášky se zdravotním dotazníkem a zaplacený příspěvek, Vaše 

dítko má jisté místo na táboře. V případě naplnění kapacity konkrétního týdne PT jsou přihlášení 

zájemci zařazeni mezi náhradníky. Při uvolnění místa jsou náhradníci v daném pořadí přihlášení ihned 

oslovováni a požádáni o úhradu příspěvku.  

 

Seznam formulářů, které je nutné dodat první den tábora: 

1. Závaznou přihlášku se zdravotním dotazníkem – originál (nepotvrzuje lékař; platí pro všechny turnusy) 

2. Smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře – originál, 2 vyhotovení (1x pro nás, 1x pro Vás) 

Podepsaná od obou rodičů, pokud žijí ve společné domácnosti. (platí pro všechny turnusy, možno vypsat 

jména všech dětí do jedné smlouvy) 

3. Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti – originál 

Prohlášení o bezinfekčnosti doneste vždy na každý termín a na každé dítě, datum podpisu nesmí 

být starší než 1 den, nejlépe první den tábora. 

4. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte – kopii!  

5. Potvrzení obou rodičů (pokud žijí ve společné domácnosti) dle aktuální profesní situace: 

− Potvrzení o zaměstnání – v případě, že jste zaměstnaní (razítko a podpis odpovědné osoby) 

− Potvrzení o evidenci na ÚP –  v případě, že jste nezaměstnaní 

− Potvrzení z ČSSZ – v případě, že jste OSVČ  

− Potvrzení o studiu a rekvalifikaci – v případě, že studujete či docházíte na rekvalifikační kurz 

Datum podpisu na potvrzení musí být nejdříve červnové!!! Můžete využít pro všechny turnusy, pokud se 

během prázdnin nezmění Váš pracovní poměr. 

6. Monitorovací list podpořené osoby (zákonného zástupce): 

Vyplněný od jednoho z rodičů s datem zahájení 1. turnusu PT (platí na celé léto).  

Kdo vyplnil v roce 2020, již nevyplňuje! Platí pro celé monitorovací období 2020-2022 za celou 

rodinu – všechny děti. 

 

 


