Podmínky přihlášení na zvýhodněný příměstský
letní tábor 2018 v Dětském klubu Letnice
Pořadatel: Kazimírka z.s., Fryčovická 462, 199 00 Praha 18, IČO 270 34 615
Tel.: 266 420 266 711 672, 773 982 079, E-mail: info@klubletnice.cz
www.kazimirka.cz, www.klubletnice.cz
Projekt s názvem Podpora služeb péče o děti zahrnující dětský klub během školního roku, doprovody na kroužky a
příměstské tábory v Letnici je podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost. Evropská
unie tímto podporuje pracovně aktivní rodiče (tedy rodiče zaměstnané, OSVČ, studují nebo evidované na úřadu - hledající si
práci) dětí na 1. stupni ZŠ k zajištění péče o děti. Pro možnosti čerpat podporu od Evropského sociálního fondu je třeba
splnit uvedená kritéria a doložit potřebné dokumenty a potvrzení.

1. Přihlášení
V případě zájmu o příměstský tábor v dětském klubu, který je cenově zvýhodněn, je třeba vyplněnou přihlášku odevzdat na
recepci Letnice během otevírací doby (všední den 6,30 - 8,00 hod. a 11,30 - 18,30 hod.) nebo naskenovanou zaslat na email detskyklub@klubletnice. V případě zaslání naskenované přihlášky je třeba přihlášku doručit v originále i s ostatními
dokumenty v případě přijetí.
Přihlášku si můžete stáhnout k vytištění nebo vyzvednout přímo v Letnici. V případě zájmu můžete přijít se osobně do klubu
podívat. Přihláška nezakládá nárok na přijetí dítěte na zvýhodněný příměstský tábor. Na základě splnění podmínek a
následných kritérií bude rodiči rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí sděleno.
Přihlašování na příměstský tábor v dětském klubu je možné po vyhlášení termínů, až do termínu samotného konání
příměstského tábora (v případě volné kapacity).

2. Podmínky
Pro přihlášení na zvýhodněný příměstský tábor musí být splněny tyto podmínky:
 oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:
(V případě střídavé péče nebo jednoho rodiče se uvádí údaje pro domácnost, kde dítě pobývá.)
- jsou zaměstnaní,
- vykonávají podnikatelskou činnost,
- v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají,
- jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.




územní způsobilost (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky),
pracovní činnost/vzdělávání musí probíhat po celou dobu využívání příměstského tábora,
dítě musí navštěvovat 1. stupeň základní školy na území Praha-Letňany, Kbely, Ďáblice, Prosek a Čakovice (včetně
přípravného ročníku)

Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání v případě přijetí dítěte na příměstský tábor:
 zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ), s uvedením doby trvání
pracovní smlouvy
 osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení o registraci k důchodovému pojištění na ČSSZ
 nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
 osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
 osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho
úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

3. Kritéria
Kritéria rozhodující pro přijetí dítěte:
 přednost mají žáci z nejmladších ročníků 0., 1., 2., 3. třídy ZŠ, dále děti ze starších ročníků 4., 5. třídy ZŠ. A to
vzestupně od nejmladších po nejstarší - v případě většího počtu přihlášených dětí na konkrétní termín.
 v případě předchozí účasti v dětském klubu nebo na příměstském táboře, dodání všech dokumentů v termínu a
pořádku vyplněných
 přihlášení na celý týden (pondělí až pátek) příměstského letního tábora, (tábor neprobíhá během státních svátků),
 datum přijetí přihlášky
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V případě naplnění kapacity konkrétního týdne letního příměstského tábora, jsou přihlášení zájemci zařazeni mezi
náhradníky. Při uvolnění místa jsou náhradníci v daném pořadí přihlášení a kritérií ihned oslovováni.

4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
V případě splnění podmínek pro přihlášení dítěte na zvýhodněný příměstský tábor má pořadatel právo rozhodnout o přijetí
nebo nepřijetí dítěte s časovým předstihem 14 dnů před konáním tábora. Pořadatel u přihlášených dětí splňující podmínky
rozhoduje podle stanovených kritérií. V případě většího počtu přihlášených dětí naráz může pořadatel rozhodnout dříve.
U letních příměstských táborů bude pořadatel rozhodovat co nejdříve.
V případě přihlašování dítěte na více týdnů letního příměstského tábora, může pořadatel přijmout za daných podmínek
Evropskou Unií dítě na jeden týden. Pokud je kapacita volná během května a června, může pořadatel přijmout jedno dítě i na
více týdnů letních příměstských táborů v Letnici.
Přednost mají děti přihlašující se na celý týden příměstského tábora. V případě volné kapacity bude pořadatel přijímat děti i
na jednotlivé dny v týdnu.
Minimální počet pro konání příměstského tábora za cenově zvýhodněných podmínek a využití podpory Evropského sociálního
fondu je stanoven počet 10 dětí na 1 skupinu. Při nenaplnění minimálního počtu dětí je pořadatel oprávněn tábor zrušit, na
základě podmínek přidělené dotace Evropské Unie.
Děti jsou přijímány do naplnění maximálního počtu 16 dětí, pro jednu skupinu příměstského tábora, na jeden týden.
V případě přijetí i nepřijetí bude rodič kontaktován prostřednictvím uvedeného emailu v přihlášce.
Na přijetí dítěte na příměstský tábor dětského klubu není právní nárok.

5. Přijetí dítěte - další postup
Pokud je přihlášené dítě na základě splnění podmínek a kritérií přijato je třeba dodat požadované vyplněné a potvrzené
dokumenty do 10 dnů od potvrzení přijetí dítěte na příměstský tábor, kromě potvrzení o pracovní aktivitě.*
V případě přijetí krátce před konáním příměstského tábora, musí být dokumenty v pořádku odevzdány před samotným
konáním příměstského tábora, než dítě začne příměstský tábor využívat.
Pokud nejsou dokumenty v pořádku a se všemi náležitostmi odevzdané v požadované lhůtě, je přijetí dítěte zrušeno a
obsazeno čekajícím náhradníkem.
* potvrzení o pracovní aktivitě nesmí být starší než 2 měsíce před datem konání příměstského tábora.

Požadované dokumenty v případě přijetí dítěte:
Formuláře a výzva k doložení dokumentů je rodiči zasílána e-mailem až na základě přijetí dítěte.
- Originální přihláška na letní příměstský tábor
- Monitorovací list podpořené osoby
- Smlouva péče o dítě na příměstském táboře
- Potvrzení o pracovní aktivitě/vzdělávání/úřad práce (potvrzení nesmí být starší 2 měsíců před
konáním příměstského tábora - dokládá se před létem)
- Dotazník - Informace o dítěti

6. Cena příměstského tábora
Dotace Evropských sociálních fondů hradí nájemné, personální zabezpečení, animaci, materiál a další náklady.
Příspěvek ve výši 625Kč za celý týden příměstského tábora o letních prázdninách (375 Kč pro 1.týden - příměstský tábor se o
svátcích nekoná) je třeba uhradit do 10 dnů od přijetí v hotovosti v Dětském klubu Letnice nebo bankovním převodem na
účet 2600485872/2010. Příspěvek zahrnuje obědy, vstupné a další materiál.
Při platbě bankou uveďte:
 specifický symbol 534,
 variabilní symbol - rodné číslo dítěte,
 poznámku - jméno dítěte a zvýhodněný letní příměstský tábor.
Podrobný program je zasílán v týdnu před samotným konáním příměstského tábora.
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