PŘÍVESNICKÉ TÁBORY BABICE – ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY
Stačí, když potvrzení o postavení na trhu práce doloží jeden z rodičů?
Ne, potvrzení musí doložit oba rodiče.
Kdy je potřeba dodat potvrzení o postavení rodičů na trhu práce?
Potvrzení musí být aktuální v době konání tábora, takže jej stačí dodat v červnu na informační schůzce.
Musím dokládat potvrzení znovu, pokud jsem jej už dokládal pro ranní družinu?
Nemusí, potvrzení stačí doložit jedenkrát, jen musí být aktuální v době tábora.
Kde najdu tiskopis potvrzení?
na webu http://www.babice.eu/skolstvi/detsky-klub-a-privesnicke-tabory/privesnicke-tabory-2019/
 tiskopis Potvrzení o postavení na trhu práce pro rodiče, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, studující nebo
v rekvalifikaci nebo v evidenci úřadu práce
 vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ - pro rodiče, kteří jsou OSVČ
Jaké potvrzení dokládá rodič na rodičovské dovolené?
Dokládá potvrzení zaměstnavatele, u kterého má platnou pracovní smlouvu. Pokud rodič platnou pracovní
smlouvu nemá, nemůže se dítě tábora zúčastnit.
Proč je nutné dokládat potvrzení o postavení na trhu práce?
Je to podmínkaou přidělení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Z dotace budou hrazeny provozní
náklady tábora a pořízeno vybavení pro tábory (vybavení pro zázemí táborů, sportovní vybavení, deskové
hry, výtvarné potřeby).
Na co je určený poplatek 450 Kč za jeden tábor a 1 dítě?
Z poplatku budou hrazené náklady na to, co děti na táboře přímo spotřebují (to není možné hradit z dotace
MPSV): jízdné a vstupné na výletech, pitný režim, odměny do soutěží, materiál na tvoření, atd.
Kdy a jak bude možné zaplatit poplatek za tábor?
Poplatek bude možné zaplatit na informační schůzce, která se uskuteční v červnu. Podrobné informace
k placení obdržíte emailem do 24. května.
Zajišťujete na táborech obědy?
Obědy nezajišťujeme (přesun do školní jídelny je časově náročný s ohledem na program, některé dny jsme
navíc na výletech mimo Babice). Pokud budeme v Babicích, mohou si děti přinést v krabičce oběd, který jim
uložíme do lednice a v poledne ohřejeme v mikrovlnné troubě. Máme několikaleté zkušenosti, že děti tento
model stravování zvládají výborně.
Kdy začíná a kdy končí provoz tábora?
Provozní doba táborů je od 7:00 do 17:00. Hlavní táborový program bude zpravidla od 8:30 do 15:30 –
přesný čas pro jednotlivé dny tábora vám bude sdělený na informační schůzce v červnu. V době 7-8:30
mohou děti přicházet, v době 15:30-17:00 odcházet.
Co si má dítě na tábor s sebou vzít?
jídlo na celý den v podepsané krabičce, podepsanou láhev na pití, čepici, opalovací krém, přípravek proti
klíšťatům, pláštěnku, sportovní obuv a dobrou náladu :-).
Kdy se dozvím podrobné pokyny a program konkrétního tábora?
na informační schůzce v červnu – o termínu budete informování emailem do 24. května

S dalšími dotazy se můžete obracet na Miroslavu Maňáskovou, tel. 723 556 432, email mistostarosta@babice.eu.

