
 

 

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ÚČAST DÍTĚTE NA TÁBOŘE ČI SPORTOVNÍM SOUSTŘEDĚNÍ 
Žadatel  

Jméno a příjmení zákonného zástupce, dat. 
nar. 

 

Adresa místa trvalého pobytu zákonného 
zástupce 

 

v souladu s Podmínkami pro poskytování příspěvků na účast dětí na pobytovém, příměstském 
táboře nebo sportovním soustředění (dále jen „Podmínky“), žádá městskou část Praha-Dolní 
Chabry o poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 1000 Kč  

 

doplnit oficiální název táborového/sportovního pobytu a datum jeho konání 
Žadatel žádá o příspěvek jako zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení dítěte  

Datum narození dítěte  

Adresa místa trvalého pobytu 
dítěte 

 

Žadatel prohlašuje, že tato žádost splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku podle 
Podmínek, s jejichž zněním se žadatel seznámil před podáním této žádosti a je si tak vědom 
svých povinností z Podmínek vyplývajících. Čestně prohlašuje, že se v důsledku pandemie 
dostal do tíživé finanční situace a proto žádá o finanční příspěvek městské části.   
Žadatel v souladu s Podmínkami městské části předkládá: 
a) potvrzení, že v celém rozsahu uhradil organizátorovi táborového/sportovního pobytu 

platbu za dítě za takový táborový/sportovní pobyt a kdy se tak stalo, přičemž konkrétně 
předkládá 

 

doplnit název předkládaného potvrzení; datum provedení platby musí být zřejmý 
z předkládaného potvrzení 

b) dokument, ze kterého vyplývá, že se jedná o táborový/sportovní pobyt a datum konání 
táborového/sportovního pobytu, přičemž konkrétně předkládá 

 

doplnit název předkládaného dokumentu; datum konání táborového/sportovního pobytu 
musí být zřejmý z předkládaného dokumentu 

Žadatel souhlasí s tím, že městská část je oprávněna uchovávat tuto žádost, včetně všech 
příloh předložených spolu s žádostí žadatelem a uděluje souhlas se zpracováním osobních 
údajů v rozsahu nutném pro zpracování a pro potřeby evidence poskytnutých příspěvků 
a kontrolu dodržování podmínek. Žadatel potvrzuje, že v žádosti uvedené údaje jsou pravdivé 
a úplné, a že v tomto kalendářním roce na výše uvedené dítě o příspěvek dosud nebylo 
zažádáno.  
V Praze, dne …………….                 …….………………. 

podpis žadatele 
Žádost za MČ Dolní Chabry přijala, a před vyplacením příspěvku v souladu s Podmínkami 
posoudila, paní ………………………, v Praze dne …………… 

…….………………. 


