Středisko volného času Vratimov,
příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov
www.svcvratimov.cz

BaSTa teenager
příměstský tábor, VS 107005

Vážení rodiče, rozhodli jste se svěřit vaše dítě na příměstský tábor, který pořádá naše organizace.
Věnujte, prosím, svou pozornost základním informacím.
Na příměstské tábory čerpáme finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost Evropského
sociálního fondu EU. Název projektu: Příměstské tábory v DDM Vratimov Registrační číslo
projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014057. Podmínkou je uzavření smlouvy s rodiči na účast
dítěte na příměstském táboře a doložení vazby rodičů na trh práce.

Příměstský tábor BaSTa (banda skvělých táborníků) je určen pro náctileté ve věku 12 – 15 let.
Budeme se věnovat různým činnostem, od tvoření, přes sport až po zajímavé výlety.
Vše přizpůsobeno právě této věkové kategorii. V ceně je zahrnut oběd, 1x svačina a pitný režim.
Druhou svačinku si dětí nosí svoji. Cena dále zahrnuje dopravu MHD, program, pronájem a
lektorné.

KAŽDÝ DEN

1.7. – 2.7. a 7.7. - 9.7. 2021

začátek – sraz dětí
konec – odchod dětí

7:00 - 8:00 hod budova SVČ Vratimov
15:30 - 17:00 hod budova SVČ Vratimov

POZN. V případě časově náročnějšího programu – ukončení dne po domluvě se
zákonnými zástupci.
PŘI ZAHÁJENÍ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA S SEBOU:
✓ prohlášení rodičů…
✓ odevzdané potřebné smlouvy a potvrzení o zaměstnání ***

✓ průkaz zdravotní pojišťovny
✓ osobní léky se jmenovkou
KAŽDÝ DEN S SEBOU:
batůžek
láhev na pití
1 x svačinu (oběd a druhá svačina v ceně)
přezůvky (možnost zanechat v šatně SVČ během tábora)

Hlavní vedoucí: Klára Pastorková
tel. č.: 607 516 187, e-mail: k.pastorkova@svcvratimov.cz
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POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
Telefonicky, e-mailem, on-line http://www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy (vyberte konkrétní tábor)
nebo osobně na recepci nahlaste osobní údaje Vašeho dítěte podle tohoto seznamu:
•
•
•
•
•
•

rodné číslo dítěte…
jméno a příjmení dítěte…
zdravotní pojišťovna (kód)…
bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město)…
jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail…
název ZŠ,

závaznou přihlášku vám zašleme v elektronické podobě (v tom případě je nutno přihlášku vytisknout)
nebo vytiskneme přímo v recepci SVČ Vratimov,
po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte a uhraďte zálohu
v recepci SVČ do 5 dnů od rezervace (můžete zaslat poštou), potřebujeme originál.
Součástí přihlášky je příkaz k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení poukazu, závaznou
přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 1000 Kč u pobytových a 500 Kč
u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena
rezervace místa na zvoleném táboře), je možné uhradit ihned celou částku.
Zákonný zástupce dítěte je povinen uvádět pravdivé informace o svém postavení na trhu práce a
zavazuje se nejpozději do 15 dní od odevzdání přihlášky na PT odevzdat zástupci provozovatele
tábora přílohy této podepsané smlouvy. ***
a) Příloha č. 1 – Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Odevzdává se za oba rodiče (pečující osoby), tuto přílohu tvoří jedna z těchto možností:
✓ příloha 1/a - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru v době konání příměstského
tábora,
✓ nebo OSVČ doloží Vyúčtování záloh na pojistném na důchodovém pojištění za rok 2019
(2020),
✓ příloha 1/b - nezaměstnaní zákonní zástupci dítěte doloží potvrzení z Úřadu práce ČR o
zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (potvrzení vydává přímo ÚP na vlastním
formuláři) nebo potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu, či studiu (viz Příloha 1/b),
pokud byl kurz ukončen/studium probíhá v době konání projektu.
b) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neprokázání vazby na trh práce u druhého rodiče.
Zákonný zástupce dítěte dokládá přílohu č. 1 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu
práce za oba rodiče. Pokud nemůže toto potvrzení u druhého rodiče doložit, doloží Čestné
prohlášení o neprokázání vazby na trh práce u druhého rodiče. Pokud je doložena příloha č.
1 u obou rodičů, tuto přílohu již nedokládáte.
c) Příloha č. 3 - Monitorovací list podpořené osoby.
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*** Středisko volného času Vratimov, p. o. (SVČ Vratimov) získalo dotaci pro projekt s názvem
„Příměstské tábory v DDM Vratimov“. Dotace je poskytována z Operačního programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu EU.
Smyslem projektu je nabídnout osobám pečujícím o děti ve věku od 5 do 15 let možnost umístit děti v
době školních prázdnin na příměstské tábory a tímto způsobem zajistit péči o děti v době běžné denní
pracovní doby. Příměstské tábory rodičům umožňují lépe skloubit svůj rodinný život s plněním
pracovních povinností. Projekt se dotkne příměstských táborů konaných do 30. 5. 2022.
Peníze z dotace využije SVČ Vratimov zejména k pokrytí personálních nákladů spojených s péčí o
děti (táboroví vedoucí a animátoři) a na pořízení nového vybavení pro příměstské tábory. Díky dotaci si
SVČ Vratimov například může dovolit prodloužit provozní dobu příměstských táborů od 7 do 17 hodin.
Z dotace je hrazena výrazná část nákladů, které by jinak byly zahrnuty v ceně tábora a platili by je
rodiče, a příměstské tábory tak zůstávají cenově dostupné.
Podmínkou pro čerpání dotace je však plnění administrativních povinností, jako je například
shromažďování statistiky o rodičích, kteří příměstské tábory využívají. Další podmínkou je uzavření
smlouvy s rodiči na účast dítěte na příměstském táboře a doložení vazby rodičů na trh práce. Tato
smlouva se uzavírá při přihlášení na první příměstský tábor a platí celý školní rok. Při účasti dítěte na
více příměstských táborech ve stejném školním roce není potřeba již smlouvu znovu uzavírat.

POKYNY PRO PLATBU POUKAZU LDT
Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•

v hotovosti do pokladny na recepci SVČ Vratimov,
kartou nebo expresním převodem online pod VS doručeným
do klientského účtu (https://svcvratimov.iddm.cz/uvod)
převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky),
složenkou typu A,
složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
vyžádáte si u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci dítěte,
který odevzdáte svému zaměstnavateli,
zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu SVČ,
SVČ na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu,

Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky,
poukaz uhraďte do 31. 4. 2021, po domluvě lze hradit ve splátkách.
Neodevzdáte-li potřebné dokumenty v určeném termínu, může se stát, že pro
velký zájem, budete zařazeni pouze jako náhradníci.
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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (poručníků či opatrovníků)
(odevzdat v den nástupu)
V souladu s § 9, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
prohlašuji, že okresní hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil
dítěti ……………………………………………..nar. ……………………..
bytem ……………………………………………………………………….
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.)
a nebylo mu nenařízeno karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních
14 dnech přišlo toto dítě do styku s osobou, která onemocněla přenosnou nemocí
nebo byla podezřelá z nákazy.
Dítě u sebe nemá žádné léky, vitamíny, homeopatika ani potravinové doplňky.
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu letního tábora, že jsem v tomto
prohlášení uvedl (a) veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
Přehled léků i vitamínů, homeopatik a potravinových doplňků, které se odevzdávají
zdravotníkovi v den odjezdu (dítě z bezpečnostních důvodů nesmí mít na táboře tyto
produkty). Léky nutno podepsat:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

PLAVEC

NEPLAVEC

KONTAKTNÍ OSOBA v době letního dětského tábora:
Jméno …………………………………………. Tel.č. …………………….
Jméno …………………………………………. Tel.č. …………………….

ve Vratimově dne ……………….(den nástupu na LDT!)

…………………………………………………
podpisy rodičů (poručníků či opatrovníků)
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