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Závazná přihláška na příměstský tábor 

 

Příměstský tábor je realizován v rámci projektu s názvem Osoblažsko – příměstské tábory 2020-2022, 
reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015472. 

 

 

Realizátor projektu (příměstských táborů):  Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska  

        Na náměstí 106 

        793 99 Osoblaha 

       Tel. 554 646 200, mikroregion.osoblazsko@seznam.cz 

 

 

1. Údaje o přihlašovaném dítěti:  

 

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

Datum narození:………………………………    

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

 

2. Termín/termíny tábora (zakřížkujte vybraný termín/termíny): 

  

□ 18.-22.7. Město Albrechtice, zámecký park  

□ 25.-29.7. Město Albrechtice, Jezdecké centrum 

□ 1.-5.8. Osoblaha

□ 8.-12.8. Osoblaha 

□ 15.-19.8. Bohušov 

□ 22.-26.8. Město Albrechtice, zámecký park 
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3. Údaje o osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti (rodiče; případně i jiné 

osoby, kterým byla svěřena péče o dítě např. prarodiče atd.) 

*Samoživitelé nemusí vyplňovat údaje druhého rodiče. Postačí uvedení poznámky 

samoživitel/ka 

Jméno a příjmení pečující osoby:   

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

Telefon:  

Email:  

Postavení na trhu práce (nehodící se škrtněte) zaměstnanec/OSVČ/nezaměstnaný/studující či 

rekvalifikace 

Podpis:  

  

Jméno a příjmení pečující osoby:   

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

Telefon:  

Email:  

Postavení na trhu práce (nehodící se škrtněte) zaměstnanec/OSVČ/nezaměstnaný/studující či 

rekvalifikace 

Podpis:  
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Podpisem přihlašuji dítě k pobytu na táboře a 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.  

 

Dále beru na vědomí, že pro účast dítěte na táboře je nutné vyplnit a zaslat dokument Nástupní list dítěte 

na tábor, který obsahuje zvláštní kategorii osobních údajů (tzv. citlivé údaje) a doložit postavení na trhu 

práce pečujících osob. Tyto dokumenty Vám budou poskytnuty po obdržení přihlášky a potvrzení přijetí dítěte 

na tábor z naší strany.    

 

O přijetí dítěte na příměstský tábor rozhoduje manažer projektu, přičemž zohledňuje opakované zapojení 

do projektu, datum přijetí přihlášky, sociální a rodinnou situaci, bydliště. 

 

Správcem osobních údajů je Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Údaje obsažené v přihlášce budou zpracovány pro potřeby realizace tábora a prokázání řádného a efektivního 

nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního 

programu Zaměstnanost.  
Více informací o zpracování osobních údajů v rámci realizace tábora naleznete na stránkách Mikroregionu 

Osoblažska, v záložce příměstské tábory - https://www.mikroregion-osoblazsko.cz/projekty/primestske-tabory/ 

 

Vyplněnou přihlášku na příměstský tábor zašlete nejpozději do 31. 5. 2022 a to:  

• naskenovanou na e-mail mikroregion.osoblazsko@seznam.cz,  

• poštou na adresu Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, Na Náměstí 106, 793 99 

Osoblaha 

• nebo přineste osobně do kanceláře na adrese Na Náměstí 105, 793 99 Osoblaha  
 

Zaslaná přihláška je ZÁVAZNÁ! Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat s dalšími 

pokyny.  

Cena: 800,- za dítě/turnus (obědy, odpolední svačiny, pitný režim, cestovné a vstupné v případě 

výletu, drobné odměny pro děti) – bude vybíráno v hotovosti při nástupu dítěte na tábor. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo realizaci projektu zrušit či přerušit. V takovém případě Vás 

budeme ihned informovat. 
____________________________________________ 
 
 

 
 

https://www.mikroregion-osoblazsko.cz/projekty/primestske-tabory/

