
 

CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdružení, Kolínská 282, 288 02 Nymburk, tel.: 606 84 60 48, 602 29 44 29, 
e-mail: centrumprovsechny@seznam.cz, www: centrumprovsechny.cz, IČO: 27020053, účet: 202972297/0300 

 

Přihláška na příměstský tábor 2017 

Název projektu: Centrum pracujícím rodičům Nymburska 

Reg.č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000275 
 

Údaje o přihlašovaném dítěti  

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

Datum narození: ……………………………………………………..…………. Rodné číslo: ……………………………….. 

Základní škola, kterou dítě ve školním roce 2016/2017 navštěvuje: 

…………………………….…………………………………………………………………..……………  Třída:  ……………………… 

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………….……………………………………… 

Zdravotní pojišťovna: ……………….……………… 

 Nutno vyplnit zdravotní dotazník. 

 *Odevzdat potvrzení osob, které pečují o dítě ve společné domácnosti o Postavení na trhu práce. 

 

TERMÍN TÁBORA (zakroužkujte či jinak zvýrazněte) název turnusu: 

Nymburk MSS Tortuga: bližší informace o programu p. Pilná, tel: 606 916 617 

1) 10.-14.7. 2017 - Kuchaři - vaříme a pečeme  
2) 17.-21.7. 2017 - Harry Potter - kouzlíme a čarujeme  
3) 24.-28.7. 2017 - Olympiáda - sportujeme a závodíme 
4) 14.-18.8. 2017 - Řemesla - tvoříme a kutíme 
5) 21.-25.8 .2017 - Muzikál - zpíváme a tančíme 

 
Jizbice 32, okr. Nymburk: bližší informace o programu p. Kučerová, tel: 606 846 048 

6) 24.- 28. 7. 2017  - Jizbice Akrobacie I. 
7) 21.- 25. 8. 2017 - Jizbice Akrobacie II. 

 

Přihlášku na příměstský tábor, odevzdejte osobně, nebo zasílejte poštou na adresu Kolínská 282, Nymburk 28802 

(nutno odevzdat originál) nejpozději do 31. 3. 2017. Společně se závaznou přihláškou je nutné zaslat vyplněný 

zdravotní dotazník. 

Cena:  1100,- Kč za dítě  (1. stup. ZŠ - 1.- 5. tř.) 

Cenu je třeba uhradit do 30. dubna 2017 na účet sdružení.  Ať platíte poštou či převodem, nezapomeňte uvést do 

poznámek jméno dítěte a název termínu. Zaslaná přihláška je ZÁVAZNÁ! 
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Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti  

Jméno a příjmení matky: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO / NE  

Datum narození: ……………………………………………….  

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………….…..……………………………………………….. 

 

Adresa společné domácnosti s dítětem: ……………………………………………….………………………………………….…………………….. 

Telefon do zaměstnání ………………………………. Mobilní telefon: …………………………… E-mail: ……………………………..……… 

Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)*: 

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

 

Podpis: ………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení otce: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO / NE  

Datum narození: …………………………………………….….  

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Adresa společné domácnosti s dítětem: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon do zaměstnání ………………………………. Mobilní telefon: …………………………… E-mail: ..……………………………………… 

Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)*: 

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

 

Podpis: ………………………….……………………………………… 

Podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce může dojít k naplnění skutkové podstaty poškození 

finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Zároveň souhlasím s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu 

nezbytném pro potřeby projektu č. (doplnit), ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji jako 

podpořená osoba na 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). 

Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti 

zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě 

zvláštních předpisů.  

*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) 
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