DOTOVANÝ TÁBOR PROBĚHNE POUZE V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ, UHRAZENÍ A DODÁNÍ
VEŠKERÉ DOKUMENTACE NEJMÉNĚ 10 ÚČASTNÍKY!!
V případě menšího počtu po uzávěrce přihlášek, vás budeme kontaktovat a dítě bude v případě vašeho
zájmu zařazeno do STEJNÉHO (termín, zaměření – obě verze probíhají společně) nedotovaného tábora.

INSTRUKCE DOTOVANÉ TÁBORY – DOKUMENTACE OD RODIČŮ!!
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DOTOVANÉ CENY:
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, NENÍ TO BYROKRACIE ZE STRANY SVČ KLUBKO, ALE POSKYTOVATELE DOTACE
1. Dotace je v rámci operačního programu Zaměstnanost, evropského sociálního fondu. Veškeré požadované
dokumenty jsou dány podmínkami poskytovatele dotace a kontrolovány.
2. Cílovou skupinou jsou rodiče dětí (další podmínky se týkají vždy obou rodičů, nebo osob ve společné
domácnosti pečujících o dítě), kteří mají trvalé bydliště v území místní akční skupiny Staroměstsko -

Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Staré Město, Tučapy,
Újezdec a Vážany.
3. Jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost
4. V případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace –
v době konání požadovaného tábora
5. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce na tábor, v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu
domácnost, kde dítě pobývá.
6. V případě, že jeden ze zákonných zástupců čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nelze dotaci využít –
dotace je určena pro rodiče, kteří kvůli zaměstnání, hledání zaměstnání, či přípravě(studiu) na zaměstnání,
nemohou zajistit celodenní péči o dítě.
Spolu s přihláškou, VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU Z ONLINE PŘIHLÁŠENÍ, rodič doloží následující doklady:
!!nejpozději 14 dní před zahájením tábora – JARNÍ PRÁZDNINY), od 15. 5. - 31. 5. u letních táborů!!!
NE DŘÍVE, ABY BYLO DODRŽENO PRAVIDLO AKTUÁLNOSTI INFORMACE V DOBĚ KONÁNÍ TÁBORA.
V případě, že by do konání tábora od 1.6. došlo k jakékoli změně, je nutné ihned informovat SVČ!!
Pokud jste dotaci využili v minulém roce a potvrzení o postavení na trhu práce máme uloženo (ověříme kontrolou),
stačí doložit od obou rodičů ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz. příloha tábora), že se vaše údaje o postavení na trhu

práce, dle již v minulosti doložených dokumentů k dotovaným příměstským táborům NEZMĚNILY a jsou
platné v době konání příměstského tábora/ příměstských táborů v roce 2020.

1. smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře – nejlépe napsat na rodiče s vyšším úvazkem
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOKLADŮ (dle vaší situace) MUSÍ DOLOŽIT OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ
DOMÁCNOSTI!!
DOBA PRACOVNÍHO POMĚRU, DENNÍHO STUDIA NEBO REKVALIFIKACE, MUSÍ POKRÝVAT CELOU DOBU KONÁNÍ TÁBORA!!

- Zaměstnaný rodič – potvrzení o pracovním poměru (smlouva, DPP, DPČ – musí být platná v době konání tábora),
s uvedením doby trvání pracovního poměru – PŘÍLOHA A.
- OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění – PŘÍLOHA ŽÁDOST O POTVRZENÍ V EVIDENCI
ČSSZ
- Nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání – PŘÍLOHA C.
- Osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně – PŘÍLOHA B.
- Osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a po jeho ukončení, doloží
certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení – PŘÍLOHA B.

PRVNÍ DEN TÁBORA ODEVZDÁTE:
- zdravotní posudek dítěte – můžete použít přiložený formulář, nebo pokud máte např. potvrzený se stejným
obsahem (zákonem daný) např. ze školy – platí 2 roky, můžete přinést ten – ORIGINÁL!! (okopírujeme a
vrátíme), platnost potvrzení musí trvat po celou dobu konání tábora – případně táborů, je-li dítě účastníkem
více turnusů
- prohlášení rodičů – odchod dítěte – tento doklad je nutný na každý tábor samostatně - viz. příloha
V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte SVČ Klubko
Ředitelka Mgr. Monika Havlásková – mob. 725 995 176

