
Projekt „Rozšíření možnosti péče o děti v Klimkovicích a okolí formou dětského klubu a příměstských táborů IV“
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016325

Přihláška na letní příměstský tábor 2021 do CVČ MOZAIKA Klimkovice

Název tábora: 
Termín:
 Cena: 1 600 Kč

Provozovatel: Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice, Komenského 112, Klimkovice
 Údaje o přihlašovaném dítěti

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Základní škola, kterou dítě v daném školním roce navštěvuje:
Třída, kterou v končícím školním roce dítě navštěvovalo:

Adresa trvalého pobytu:

Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie,atd.)

Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti
Jméno a příjmení matky (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):
                                                              
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:

Telefon, mobil:
Email:

Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)1:

Podpis:                                                                             Datum:

Jméno a příjmení otce (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):

Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:

Telefon, mobil:
Email:

Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)1:

Podpis:                                                                              Datum:

Do tábora budou účastníci závazně řazeni podle data přijetí platby + rezervace na e-mailu mozaika.lasota@seznam.cz s
ofocenou přihláškou až do naplnění kapacity tábora. Přihlášení bude potvrzeno e-mailem. Dítě je možné přihlásit maximálně
na 3 letní příměstské tábory.
Součásti této přihlášky jsou a je nutné je odevzdat do 31.5.2021 a to vše v originále:
1) Příloha přihlášky dítěte na letní příměstský tábor 2021
2) Potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce (nesmí být starší 1. 5. 2021)
Jednotlivé tipy formulářů o postavení na trhu práce jsou k dispozici. U osob OSVČ je nutné razítko OSSZ.
Toto potvrzení odevzdávají VŠICHNI rodiče, JEDNÁ SE O NOVÝ PROJEKT.
3) Monitorovací list podpořené osoby – odevzdává jeden rodič s nevýhodnějším postavením na trhu práce (nutno odevzdat
nový projekt)
4) GDPR dítě
V den nástupu dítěte na tábor rodič dále odevzdá: prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

11 V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, osoby v  procesu vzdělávání
(denní či kombinované studium) uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu).


