
Podmínky čerpání příspěvků na pobytový, příměstský tábor nebo sportovní soustředění 

Městská část Praha-Dolní Chabry má zájem podpořit aktivní trávení volného času dětí a 
mládeže z městské části Praha-Dolní Chabry v průběhu léta prostřednictvím poskytnutí 
jednorázového finančního příspěvku rodinám dětí, které se v důsledku pandemie koronaviru 
ocitly v tíživé finanční situaci a jejichž děti se zúčastní organizované akce jako jsou tábory, 
sportovní soustředění a kempy. Výše příspěvku je 1 000 Kč na dítě na dítě ve věku 3–18 let 
(včetně). 

Městská část Praha-Dolní Chabry stanoví následující podmínky: 
1. Žadatel je rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte ve věku od 3 do 18 let. Zákonný 

zástupce dítěte doloží svůj občanský průkaz a pokud v něm dítě není uvedeno rodný list 
nebo občanský průkaz dítěte staršího 15 let. Žadateli, kterému bylo dítě svěřeno do 
pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit rozhodnutí soudu a 
rodný list dítěte. 

2. Dítě má trvalý pobyt na území městské části Praha-Dolní Chabry. 
3. Jedná se o pobytový, příměstský tábor nebo sportovní soustředění či kemp. Akce se musí 

konat v období od 27. 6. do 31. 8. 2020 a to po dobu minimálně čtyř dnů po sobě jdoucích.   
4. Žádost o příspěvek lze podat nejdříve po provedení celé platby za organizovaný táborový 

nebo sportovní pobyt, na který se příspěvek žádá, od 30. 6. 2020 nejpozději do 31. 8. 2020. 
5. Spolu s podáním žádosti musí žadatel prokázat, že v celém rozsahu uhradil organizátorovi 

táborového/sportovního pobytu platbu za dítě a předložit dokument, ze kterého vyplývá, 
že se jedná o táborový/sportovní pobyt (např. poukaz nebo přihláška na dětský tábor či 
sportovní soustředění) a datum jeho konání. Nejpozději do 15. 9. 2020 předloží žadatel 
městské části potvrzení o účasti dítěte na táboře, soustředění či kempu. 

6. O příspěvek lze žádat na každé dítě splňující podmínky pouze 1krát. 
7. Žádost se podává v úředních hodinách prostřednictvím osobní návštěvy na úřadě městské 

části u paní Lydie Patákové, s žadatelem bude uzavřena darovací smlouva. 
8. Pokud žadatel obdrží příspěvek na účast dítěte na pobytovém, příměstském táboře nebo 

sportovním soustředění a kempu a dítě se nebude moci ze zdravotních nebo jiných 
závažných důvodů pobytu zúčastnit, je žadatel povinen o tom bezodkladně informovat 
městskou část a sdělit, jakým náhradním způsobem bude příspěvek ve prospěch dítěte 
použit, jinak je žadatel povinen příspěvek vrátit. Příspěvek lze využít i na platbu storna 
pobytu dítěte, pokud bude storno poplatek organizátorem požadován.  

9. Žádost se podává v úředních hodinách úřadu městské části Praha-Dolní Chabry výhradně 
na formuláři žádosti o příspěvek, který je k dispozici na úřadu a na webových stránkách 
www.dchabry.cz. Příspěvek může být poskytnut v hotovosti nebo bezhotovostně zasláním 
na účet, a to po posouzení splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku podle těchto 
podmínek. 

10. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 
11. Žadatel bere na vědomí, že městská část je oprávněna uchovávat žádost, včetně všech 

příloh, pro potřeby evidence poskytnutých příspěvků a kontrolu dodržování podmínek pro 
poskytnutí příspěvku. Žadatel podáním žádosti dává souhlas se zpracováním osobních 
údajů v rozsahu nutném pro zpracování a evidenci poskytnutí příspěvku. 

 
Možnost podání žádosti o příspěvek je od 30. 6. do 31. 8. 2020 nebo do vyčerpání alokované 
částky 500 000 Kč.  

http://www.dchabry.cz/

