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Přihláška na 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – rok 2020 
 

Údaje o přihlašovaném dítěti 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Datum narození:                                                             

 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

Zdravotní pojišťovna: 

Ošetřující lékař dítěte: 

 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie), nebo jiná podstatná upozornění: 

 

 

 

 
Pozn. Prohlášení o zdravotním stavu dítěte (vystavené rodičem!, že) „Dítě netrpí v současné době žádnou infekční 

chorobo, u ani s ní v poslední době nepřišlo do styku.“ bude vyžadováno k předložení v den nástupu na tábor. 

Údaje o rodičích 

Jméno a příjmení matky/zákonného zástupce dítěte: 

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Telefon do zaměstnání: Mobilní telefon: 

Telefon domů: E-mail: 

Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)1: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

Datum a podpis: 

 

Jméno a příjmení otce/zákonného zástupce dítěte: 

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Telefon do zaměstnání: Mobilní telefon: 

Telefon domů: E-mail: 

Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)
1
: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 

Datum a podpis: 

 

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



Bude sám/sama chodit z družiny domů?                     ANO  NE 

Jména dalších osob, které můžou dítě vyzvednout:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ 1.turnus: 7.7. – 10.7. – pro školní děti od 7 do 12 let 

□ 2.turnus: 13.7. – 17.7. – pro školní děti od 7 do 12 let 

□ 3.turnus: 20.7. – 24.7. – pro školní děti od 7 do 12 let 

□ 4.turnus: 27.7. –  31.7.  – pro školní děti od 7 do 12 let 

 

□ 5.turnus: 13.7. – 17.7. – pro školní děti od 7 do 12 let – výtvarný tábor 

□ 6.turnus: 20.7. – 24.7. – pro školní děti od 7 do 12 let – výtvarný tábor 

 

□ 7.turnus: 3.8. – 7.8. – pro předškolní děti od 3 let 

□ 8.turnus: 10.8. – 14.8. – pro předškolní děti od 3 let 

 

Výše úhrady za příměstský tábor:  

800,-Kč/turnus (pro školní děti/klasický)  

1.000,-Kč/turnus (pro předškolní děti a školní děti/výtvarný) 

 

Platební podmínky pro rok 2020: 
 

Přihlášení je podmíněno předložením vyplněné Přihlášky a Monitorovacího listu podpořené osoby a doložením Potvrzení 

od zaměstnavatele (či ÚP, ČSSZ, školy nebo vzdělávacího zařízení) – dle postavení podpořené osoby (rodiče) na trhu 

práce. Současně je podmínkou k závaznému přihlášení dítěte (při podání přihlášky) uhradit alespoň 50% z ceny tábora 

(nevratnou zálohu). Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2020. Dokumenty uvedené výše přijímáme 

v kanceláři Rodinného centra. V případě, že dítě navštěvovalo tento příměstský tábor již v roce 2018 nebo 2019, je 

monitorovací list a potvrzení o vazbě na trh práce vyplňován pouze v případě, že došlo ke změnám. 

 

Platbu uhraďte bezhotovostním převodem na účet: 198498157/0300 

variabilní symbol: 22011(klasický), 22012 (výtvarný), 22013 (předškolní) 

zpráva pro příjemce – jméno dítěte 

Platbu v hotovosti přijímáme pouze ve výjimečných případech v kanceláři Rodinného centra. 

 
V ceně je kromě pečujících osob a aktivit pro děti také zahrnuto: jízdné, vstupné a obědy z jídelny (mimo celodenní výlety). 

 

Storno poplatek – pouze v případě dlouhodobé nemoci a při doložení potvrzení od lékaře, výše storno poplatku bude řešena vždy 

individuálně, maximálně však do výše 50% z ceny tábora. 

 

Pro účely projektu je docházka dítěte denně monitorována na prezenčních listinách, které se rodiče zavazují stvrdit svým podpisem. 

 

Podpisem této Přihlášky dáváme souhlas organizaci Cesta pro rodinu,  z.ú.  se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů 

a s použitím fotodokumentace pro účely prezentace činnosti organizace. 

 

Souhlasíme s platebními podmínkami platnými pro rok 2020. 

 

Zároveň souhlasíme s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007307, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 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). Informace o podpořených osobách jsou 

uchovávány v souladu s platnými 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. 
 

 

V případě změny postavení rodiče/zák. zástupce na trhu práce (ale i v případě jiných podstatných změn), 

jsou rodiče povinni neprodleně informovat poskytovatele služby o této situaci. 

 

 

 

 

V Žamberku dne ………………… Podpis zákonných zástupců  ……….…………………………………  


