
    

      

              Přihláška  žáka na  -  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „POZNÁVEJ A TVOŘ“

                                v Základní škole Bystřice pod Lopeníkem 

 Projekt: Letní příměstské tábory- Poznávej a tvoř, reg. číslo:                      
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015165

Rozhodnutí je účelem dotace: zajištění denní péče o děti v době školních prázdnin(mimo školní vyučování) formou 
příměstských tá borů, s cílem pomoci sladit rodinný a pracovní život zaměstnaným osobám. (alespoń jednoho z rodičů) 

                               termín:  od  01. 07. 2022  - 22. 07. 2022

Jméno, příjmení žáka:_______________________________________

Datum narození, RČ: ________________________________________

Bydliště:                      ________________________________________

Zdravotní pojišťovna:  _______________________________________

Alergie, či jiná zdravotní omezení: _____________________________

ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI (stačí  údaje o jednom  ze zákonných zástupců - údaje 
slouží k nutné administraci projektu) 

Zákonný zástupce:  ___________________________________________

Bydliště: _(úplná adresa) _______________________________________

datum narození: _____________________________

Telefonní kontakt zákonného zástupce: __________________

e- mail: _______________________zaměstnavatel_______________________________________

Prohlašuji, že mé zaměstnání je je na trhu práce patří mezi  (vyberte z možností) 

V případě souběhu se uvádí převažující charakteristika:

 zaměstnance
            včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány

- osoby samostatně výdělečně činné,
včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené osobami samostatně
výdělečně činnými



             - osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány 
nebo
samostatně výdělečně činné

 dlouhodobě nezaměstnaní,1 registrovaní na Úřadu práce ČR

 nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR

 neaktivní osoby,2 které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy,
  včetně  matek  na  mateřské  dovolené  a  osob  na  rodičovské  dovolené,  které  nebyly  před
nástupem
této dovolené ani zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně činné
• včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob pobírajících starobní důchod, které nepatří
ani do kategorie zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně činných a nejsou
registrované na Úřadu práce ČR

       -  neaktivní osoby2 – ostatní

---------------------------------------------------------------------

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU TÁBORA

CENA:    Tábor je pro žáky   ZDARMA

 (platí se   pouze OBĚDY  a  CESTOVNÉ na výlety)

 STRAVOVÁNÍ:  v naší školní jídelně 

 55 Kč/žák   -    (v ceně oběda polévka, hl.jídlo, šťáva)

 NEZAJIŠŤUJEME DIETNÍ STRAVOVÁNÍ  

 PITNÝ REŽIM (voda)  zajištěn- PROSÍME, O PODEPSÁNÍ  LÁHVE

 ŽÁK SE BUDE  -  NEBUDE  (označte)  STRAVOVAT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ    

PROVOZNÍ DOBA TÁBORA:  

Zahájení aktivit denně  v 08:00, ukončení v 16:00 hodin, 

TÁBOROVÉ VEDOUCÍ - odpovědné za žáky,  -  plnoleté  studentky učitelství a vychovatelství.

 Podrobné informace o plánuu denních  aktivit obdržíte nejpozději do 25. 06. 2022

Žák bude přicházet:       SÁM                  S  DOPROVODEM

Žák bude odcházet:        SÁM                  S  DOPROVODEM

Ochrana ossobních údajů: Zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovány výhradně v 
souvislosti s realizací projektu, zejména při přípravě zpráv o realizaci projektu. Osobní údae ve fyzické 
podobě, budou uchovány v uzamykatelných schránkách, po dobu realizace projektu. 

V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení



směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou údaje uvedené

v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem
prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly
na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje z tohoto formuláře
budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být kontrolován
pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými
k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

                               SOUHLASÍM                 NESOUHLASÍM 

 se zveřejněním fotografií, videí, obrázků, kreseb, z aktivit žáků  na webových stránkách 
školy,  facebooku školy, v kronikách školy 

Poznámky, případné doplnění informací: 

 __________________________________________________________________________________________

  V __________________________________ dne _______________________                   

Podpis zákonného zástupce: _____________________________________

     

   

                           


