
Příměstské tábory 2020 

 

Platební podmínky: 

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. 

 

Důležité upozornění pro rodiče: 
Pro účely projektu je docházka dítěte denně monitorována na prezenčních listinách, které se rodiče zavazují stvrdit 

svým podpisem. 

 

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. 

 

Táborová pravidla: 
1. Dítě se nesmí bez dovolení vedoucích vzdalovat. 

2. Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby. 

3. Dítě se nechová hrubě k ostatním dětem. 

4. Dítě hlásí všechny zdravotní problémy. 

5. Dítě ohlásí vedoucím příchod i odchod (pokud chodí samo). 

6. Dítě dodržuje pokyny vedoucího. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zde odstřihněte a vyplněné odevzdejte nejpozději v den nástupu na tábor 

 

 

Prohlášení o zdravotním stavu dítěte: 
Dítě netrpí v současné době žádnou infekční chorobou ani s ní v poslední době nepřišlo do styku. 

 

 

Jméno dítěte: …………………………….…………………………………… Datum narození dítěte: …………………………………. 

 

Datum podpisu (ne starší 3dnů před nástupem na tábor) ……….……… Podpis zákonného zástupce: ………………….…... 


