
ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

I. Rodič/jiný zákonný zástupce dítěte/dětí

Titul:

II. Dítě/ děti, na jejichž pobyt je o příspěvek žádáno

Jméno:Příjmení:

Ulice:

PSČ: Obec:

Telefon:Mobil:

E-mail:

Jméno:Příjmení: Datum narození:

Pokud rozsah tabulky nestačí, použijte samostatný list

datum a čas doručení žádosti

RODIČE A DĚTI

NA POBYT DÍTĚTE  V PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE

Číslo:

Příspěvek:

ve výši celkem Kč

bankovním převodem na účet č. kód banky 

III. Žádám o poskytnutí příspěvku na pobyt dítěte/dětí v příměstském táboře

účetní/daňový doklad/y o úhradě pobytu dítěte/dětí uvedených v oddílu II. žádosti v příměstském táboře (originál/y)

potvrzení organizátora příměstského tábora o účasti dítěte/dětí v příměstském táboře (originál/y)uvedených v oddílu II. žádosti 

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

Plzeň 1

+
V případě, že se zaslaný příspěvek vrátí zpět na účet městského obvodu Plzeň 1, není městský obvod Plzeň 1 povinen kontaktovat žadatele a na tuto 
skutečnost je upozorňovat.

Trvalý pobyt (doplňte ulici a číslo):

Plzeň 1,

Plzeň 1,

Plzeň 1,

Plzeň 1,

Plzeň 1,

ks

ks

Číslo karty:

IV. Jsem registrovaný v Klubu Jednička v sekci Rodiče a děti (mám kartu)
K žádosti přikládám povinné přílohy v počtu kusů (doplňte)

V. Nejsem registrovaný v Klubu Jednička v sekci Rodiče a děti 
K žádosti přikládám povinné přílohy v počtu kusů (doplňte)

účetní/daňový doklad/y o úhradě pobytu dítěte/dětí uvedených v oddílu II. žádosti v příměstském táboře (originál/y)

potvrzení organizátora příměstského tábora o účasti dítěte/dětí v příměstském táboře (originál/y)uvedených v oddílu II. žádosti ks

ks

rodný list dítěte/dětí uvedených v oddílu II. žádosti (prostá kopie)

rozhodnutí o svěření dítěte/dětí v příměstském táboře (originál/y)uvedených v oddílu II. žádosti ks

ks

Účastníkem projektu Klub Jednička, registrovaným v sekci Rodiče a děti, se může stát fyzická osoba, která mám trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 a současně je 
zákonným zástupcem dítěte/dětí mladších 15 let (tzn. je rodič, osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun),  které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1. 
Účast v projektu je bezplatná. Podání řádně vyplněného formuláře žádosti o příspěvek opravňuje žadatele stát se účastníkem projektu Klub Jednička a čerpat výhody, 
které z účasti v projektu Klub Jednička vyplývají v souladu se Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička (kompletní znění http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu, 
Klub Jednička).
           

Podáním žádosti nevzniká automatický nárok na přiznání příspěvku poskytovaného na pobyt dítěte v příměstském táboře. 
Pro uplatnění příspěvku musí být doloženy současně všechny povinné přílohy a splněny současně všechny podmínky stanovené Všeobecnými podmínkami 
projektu Klub Jednička, (kompletní znění http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu, Klub Jednička). 
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nechci využívat výhody účasti v projektu Klub Jednička
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SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, který je nedílnou součástí Žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte 
v příměstském táboře
Já, podepsaný žadatel, na základě uvedených informací a poučení souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, uvedené na této žádosti, zpracovával městský obvod Plzeň 1, sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, IČ: 
00075370, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro realizaci projektu Klub Jednička a dále po dobu ednoho roku od ukončení 
mé účasti v projektu Klub Jednička a rozsahu nezbytném pro poskytnutí příspěvku na pobyt dítěte v příměstském táboře, který mohu čerpat na základě této žádosti. 
Rozsah osobních údajů, které budou zpracovány: jméno a příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt (ulice, číslo, PSČ, obec), telefonní kontakt (mobil, telefon), 
e-mailový kontakt, číslo klubové karty.
Poskytnuté údaje budou zpracovány pouze pro naplnění realizace projektu Klub Jednička a výplaty příspěvku. Tento souhlas ke zpracování osobních údajů uděluji zároveň jako zákonný zástupce dítěte, resp. 
dětí uvedených v oddílu II. této žádosti jeho, jejím nebo jejich jménem.              
Poučení:
Poskytnutí osobních údajů a tohoto souhlasu k jejich zpracování za uvedeným účelem je ze strany subjektu osobních údajů dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne své osobní údaje nebo souhlas 
s jejich zpracováním neposkytnout, nemůže se stát účastníkem projektu Klub Jednička a nemůže mu být poskytnut příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře. 
Každý subjekt údajů má právo požádat městský obvod Plzeň 1 o informaci o zpracování svých osobních údajů v rozsahu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Za poskytnutí takové informace může městský obvod Plzeň 1 požadovat přiměřenou náhradu. 
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že městský obvod Plzeň 1 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého 
a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 
a)   požádat městský obvod Plzeň 1 o vysvětlení,
b)   požadovat, aby  městský obvod Plzeň 1 odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li městský obvod Plzeň 1 žádosti subjektu údajů ve smyslu písm. a., b., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále též „Úřad“).  Právo subjektu údajů obrátit 
se na Úřad není dotčeno.
Čestně prohlašuji, že já, podepsaný žadatel, jsem se seznámil se všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička, a že s nimi souhlasím.
Čestně prohlašuji, že já, podepsaný žadatel, nemám vůči městu Plzeň, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že 
nejsem s městem Plzeň nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu (vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí vydaných 
v přenesené působnosti). 
Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a já, podepsaný žadatel, i všechny ve formuláři žádosti uvedené děti máme trvalý pobyt na území 
MO Plzeň 1.

V Plzni dne

Podpis:Jméno:

Příjmení:

Žadatel (rodič/jiný zákonný zástupce dítěte/dětí)

Finanční příspěvek na pobyt dítěte mladšího 15 let v příměstském táboře (výňatek ze Všeobecných podmínek projektu Klub Jednička) MO Plzeň 1 poskytuje jednou v kalendářním roce 
příspěvek ve výši 300 Kč (dále jen „příspěvek“) na pobyt každého dítěte mladšího 15 let, které má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, v příměstském táboře. 
Pro uplatnění příspěvku musí být současně splněny všechny stanovené podmínky:
1. žadatel je fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1;
2. žadatel je zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, poručníkem, pěstounem) dítěte, které je mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 31. 12. kalendářního roku, ve kterém se 
             příměstského tábora, na který je o příspěvek žádáno, zúčastnilo;
3. dítě, pro které žadatel o příspěvek na pobyt v příměstském táboře žádá, má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1;
4. organizátor příměstského tábora má na území MO Plzeň 1:

- sídlo, nebo
- alespoň jednu provozovnu, nebo
- alespoň jedno výukové místo, nebo
- alespoň jedno místo, kde pořádá sportovní či jiné volnočasové aktivity;

5. příměstský tábor se koná na území města Plzně;
6. žadatel vyplní formulář Žádost o poskytnutí příspěvku na pobyt dítěte v příměstském táboře (dále jen „žádost o příspěvek“), formulář je k dispozici

- v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň;
- v elektronické podobě na webu MO Plzeň 1 – http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu – Klub Jednička – zde je možné formulář vytisknout a následně vyplnit;

7. žadatel doloží současně s řádně vyplněným a podepsaným formulářem žádosti o příspěvek (viz bod 6) a osobně odevzdá či zašle poštou (viz bod 8) povinné přílohy:
a. Účetní/daňový doklad o úhradě pobytu dítěte v příměstském táboře (originál), který musí obsahovat:

- označení účetního dokladu, evidenční číslo dokladu
- uvedení rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název a termín služby – příměstského tábora),
- datum vystavení účetního/daňového dokladu,
- cena v Kč (s DPH, sazba DPH),
- identifikace organizátora příměstského tábora (firma, IČ, DIČ, adresa firmy).

Účetní/daňové doklady jsou přijímány s datem vystavení od 1. 1. do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se dítě příměstského tábora zúčastnilo.
Forma účetního/daňového dokladu:
- platební doklad (pokladní stvrzenka),
- faktura/platební doklad + výpis z bankovního účtu (postačí se začerněnými nebo přelepenými dalšími finančními údaji),
- neakceptujeme žádnou formu potvrzení o platbě bez doložení řádného účetního dokladu.
Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno, příjmení a datum narození dítěte, pro které je příspěvek požadován. MO Plzeň 1 si vyhrazuje právo provést kontrolu  

             předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným v Obchodním rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje.
b. Potvrzení organizátora příměstského tábora o účasti dítěte v příměstském táboře (originál), které musí obsahovat:

- jméno, příjmení a datum narození dítěte, které se příměstského tábora zúčastnilo,
- název a termín konání příměstského tábora,
- identifikace organizátora příměstského tábora (firma, IČ, DIČ, adresa firmy),
- razítko organizátora příměstského tábora,
- datum vystavení potvrzení.

c. Prostá kopie rodného listu dítěte/dětí uvedených v žádosti o příspěvek (v případě, že žádá rodič dítěte či jiný zákonný zástupce dítěte 
– osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun, který není účastníkem projektu Klub Jednička).

d. Prostá kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí, uvedených v žádosti o příspěvek, do péče, s vyznačenou doložkou právní moci (v případě, že žádá jiný 
                          zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun, který není účastníkem projektu Klub Jednička).
8. řádně a pravdivě vyplněný formulář žádosti o poskytnutí příspěvku současně se všemi povinnými přílohami musí být doručen

- osobně do podatelny Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň, 1. poschodí, 
v úřední hodiny pro osobní jednání: pondělí a středa 8 – 17 hodin, úterý a čtvrtek 8 - 14 hodin, pátek 8 – 13 hodin;

- nebo poštou na adresu: Úřad MO Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň a to nejpozději do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se dítě příměstského 
tábora zúčastnilo (při zaslání poštou rozhoduje termín podání zásilky nejpozději 31. 10.).

Příspěvek je poskytován bezhotovostně na bankovní účet žadatele uvedený na straně 1 tohoto formuláře. Čerpání příspěvku nelze dělit, příspěvek je poskytován pouze v plné výši 300 Kč jednou 
v kalendářním roce pro každé dítě s trvalým pobytem na území MO Plzeň 1, které je mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 31. 12. kalendářního roku, ve kterém se příměstského tábora zúčastnilo. 
V případě, že o poskytnutí příspěvku požádá a současně splní všechny stanovené podmínky více zákonných zástupců dítěte, poskytne MO Plzeň 1 příspěvek tomu žadateli, který doručil žádost dříve.
V případě neoprávněného čerpání příspěvku (zejména na základě uvedení úmyslně nepravdivých údajů v registračním formuláři či ve formuláři žádosti o poskytnutí příspěvku nebo zneužitím výhod 
poskytovaných MO Plzeň 1), se účastník zavazuje poskytnutý příspěvek vrátit, a to nejpozději do 7 dnů od výzvy zaslané realizátorem projektu doporučenou poštou na adresu účastníka projektu 
uvedenou v registračním formuláři. 

Žádost zpracoval a splnění podmínek pro výplatu zkontroloval:

Dne: Podpis:

Vyplňuje městský obvod Plzeň 1:

SOUHLASÍM (zaškrtněte)


