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Příloha přihlášky dítěte na jarní  příměstský tábor 2022 v Centru volného času Mozaika Klimkovice

Název a termín tábora: .......................................................................................................…….

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................…

Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti

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

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Mobil:                                                                     E-mail:

Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)1:

Podpis:                                                                   Datum:

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

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Mobil:                                                                     E-mail:

Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)1:

Podpis:                                                                   Datum:
1V 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).

Součásti této přílohy jsou a je nutné je odevzdat do 22. 2. 2022 a to vše v originále:

1) Potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce (Změnu zaměstnavatele jste povinni nahlásit)

Jednotlivé tipy formulářů o postavení na trhu práce jsou k dispozici na našem webu 

mozaikaklimkovice.cz. 

U osob OSVČ je nutné razítko OSSZ

2) Monitorovací list podpořené osoby – odevzdává jeden rodič s nevýhodnějším postavením na 

trhu práce.

Tato potvrzení odevzdávají jen ti, kteří se nezúčastnili letního tábora pro 1. stupeň ZŠ 2021, 

podzimního tábora 2021, pololetního tábora nebo mozaikového KLUBU 2021/2022.

V den nástupu dítěte na tábor rodič dále odevzdá:   Čestné prohlášení   a kopii kartičky  
zdravotní pojišťovny.

1. Provoz a program příměstského tábora

Provozní doba tábora je od 7:00 do 17:00 hod.

Místo konání: CVČ MOZAIKA Klimkovice, Komenského 112, 742 83 Klimkovice                                  

Tábor se uskuteční, jestliže se přihlásí minimálně 15 dětí.

1.1. Dítě přichází na tábor v době od 7:00 do 8:15 hod.      samo – v doprovodu * 

Dítě odchází z tábora v době od 16:00 do 17:00 hod.         samo – v doprovodu *

*prosím, nevyhovující škrtněte

1.2. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič telefonicky na tel. čísle hlavního lektora tábora

(bude zasláno e-mailem přihlášeným)

(případně 725 166 100 – ředitelka MOZAIKY)

1.3.  V průběhu tábora jsou děti hodně na zahradě, na výletech do okolí Klimkovic i jiných míst.

1.4. MOZAIKA zajišťuje obědy – v místní restauraci/školní jídelně a celodenní pitný režim.

Děti si nosí své svačiny z domova – doporučujeme dopolední i odpolední.
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Mé dítě má – nemá omezení ve stravě* (*prosím, nevyhovující škrtněte)

pokud má omezení – uveďte prosím jaké:

….................................................................................................................................................……
1.5. Děti mají vhodné oblečení – pro vnitřní i vnější aktivity, přezůvky

dovnitř, pevnější obuv do sálu (např. tenisky), obuv na zahradu, láhev  

na pití, pláštěnku, batůžek, náhradní ponožky, pokrývku hlavy. 

Věci si mohou v průběhu tábora nechávat v šatně MOZAIKY.

1.6. Doporučujeme, aby mobilní telefony a jiné cenné věci (např. šperky, elektronika apod.) si děti na 

tábor nebraly. V případě ztráty za věci neručíme.

1.7. Zavazuji se uhradit případné škody na zařízení CVČ MOZAIKA Klimkovice, které účastník tábora 
uvedený v přihlášce způsobí v době pobytu na táboře svou neukázněností, o těchto škodách bude 
vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím na místě oproti příjmovému dokladu.

2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1. Provozovatel se zavazuje zajistit péči v souladu s potřebami dítěte v bezpečném prostředí.

2.2. Pečující osoba není povinna přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového  

stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí na táboře.

2.3. V průběhu tábora probíhá tento harmonogram:

 6:30 – 8:15 hod.     Příchod dětí na tábor, hraní deskových her

 8:00 – 9:30 hod.     Ranní společný program

 9:30 – 9:45 hod.     Dopolední svačina

 9:45 – 11:45 hod.    Dopolední aktivní program

11:45 – 12:45 hod.   Oběd

12:45 – 13:30 hod.   Poobědová relaxace

13:30 – 16:00 hod.   Odpolední aktivní program

16:00 – 17:00 hod.   Odpolední svačina, hry, další aktivity, odcházení dětí domů

3. Práva a povinnosti rodičů

3.1. Přihlášku dítěte na příměstský tábor 2022 spolu se všemi dalšími dokumenty v originále jsou 

rodiče povinni odevzdat nejpozději do 22. 2. 2022.

a/ příloha přihlášky

b/ Potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce

c/ Monitorovací list podpořené osoby (jeden rodič)

3.2. Rodiče jsou povinni v den nástupu dítěte na tábor dále odevzdat:

d/ Čestné prohlášení (potvrzují rodiče s datem dne nástupu dítěte na tábor)

e/ Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (i ti, kteří již na našich táborech byli)

3.3. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni informovat provozovatele o zdravotních potížích dítěte, 

případně jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh příměstského tábora.

3.4. Rodiče jsou povinni ihned oznamovat jakékoliv změny svého postavení na trhu práce.      

V případě zjištění nepodání tohoto oznámení v situaci, kdy zákonný zástupce přestane patřit do  

cílové skupiny projektu, budou zákonní zástupci dítěte hradit péči o dítě v plné výši.

3.5 SOUHLAS: souhlasím s tím, že zaměstnanec Mozaiky může mému dítěti vytáhnout klíště a 
ránu ošetřit. Informaci o místě vpichu klíštěte Vám bude předána na táboře.

4. Platební podmínky

4.1. Cena tábora
V ceně jsou zahrnuty (není-li uvedeno jinak): náklady na oběd, pitný režim, kompletní programová 
náplň tábora, pojištění dítěte, lektoři, režie.
4.2. Platba za tábor
Rezervace místa pro dítě je platná až po uhrazení platby.
Přihlášku v originále spolu s dalšími dokumenty je nutno odevzdat/zaslat poštou do 22. 2. 2022.
Jak uhradit platbu:
A/ platbou přes systém mozaikaklimkovice.iddm.cz
B/ fakturou-v takovém případě je nutná předešlá písemná či elektronická objednávka organizace, 
která následně platbu provede
4.3. Storno podmínky-ze strany objednatele:
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou v CVČ MOZAIKA Klimkovice
- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je 
stanovena takto:
A/ v případě doložené nemoci účastníka v termínu tábora je platba
vratná po odečtení manipulačního poplatku 100 Kč za náklady provozovatele
B/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele 30 dnů před nástupem na tábor vracíme 
zaplacenou částku po odečtení manipulačního poplatku 200 Kč za náklady provozovatele
C/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele 14 dnů před nástupem na tábor je storno 
poplatek 50% uhrazené částky
D/ zrušení příměstského tábora ze strany objednatele později 3 dnů před nástupem na tábor je 
storno poplatek 100% uhrazené částky
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Ze strany CVČ MOZAIKA Klimkovice:
A/ nenaplnění minimálního počtu účastníků příměstského tábora (20 dětí)
B/ odstoupení od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či 
je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě manipulační poplatek stanoven 100,-, zbylá částka
platby bude vrácena.

5. Další ustanovení

5.1. Zároveň  berou  rodiče  (zákonní  zástupci)  na  vědomí,  že  v  rámci  realizace  projektu  budou
uchovávány a případně zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu 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  ve smyslu 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 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů),  a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této
přihlášce a jejích přílohách. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu
zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let
archivace  dokumentů  vztahujících  se  k  projektu  (lhůta  začíná  běžet  1.  ledna  následujícího
kalendářního  roku  po  vyplacení  závěrečné  platby,  příp.  po  poukázání  přeplatku  dotace  zpět
poskytovateli).
Účelem  zpracování  je  přiřazení  zákonného  zástupce  dítěte,  jakožto  cílové  skupiny  projektu,  ke
konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování skutečností, že podpořené osobě
vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl.
6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce
vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva
na opravu chybných údajů. Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými
předpisy  Evropské  unie  a  zákony  České  republiky.  Osobní  údaje  podpořených  osob  jsou  plně
zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů.
Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.
Osobní  údaje  nebudou předány  žádné další  osobě,  s  výjimkou subjektů  oprávněných provádět  u
zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto
povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním
řízení).

5.2. Tato příloha přihlášky na jarní příměstský tábor 2022 je platná pouze s přihláškou na jarní  
příměstský tábor 2022.
Podpisem přílohy přihlášky na jarní příměstský tábor 2022 rodiče a provozovatel potvrzují, že 
se seznámili, rozumí a souhlasí s jejím obsahem.

V..................................dne ………2022                                    V Klimkovicích dne ……………2022

Podpis zákonného zástupce:                                                     Podpis CVČ MOZAIKA Klimkovice: 

 ……………………………………………………                           ………………………………………..
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