
 

 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – RC KULÍČEK  

LÉTO 2022 
 

Projekt „PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – RC KULÍČEK“ 

(reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014323) je financován ze strukturálních 

fondů EU.  

Primárním cílem projektu je zajištění péče o děti v době letních prázdnin jako 

prostředku pro odstraňování překážek ztěžujících rodičům snadnější skloubení 

pracovního a rodinného života. 

Sekundárním cílem projektu je zvýšení kvalitní nabídky mimoškolní péče v období 

letních školních prázdnin.   

 

Základní informace:  
Od 15. 3. 2022 můžete přihlásit své děti na příměstské tábory, které budou 

rozděleny do dvou skupin: 

• DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY (max. kapacita 15 dětí, pro děti, které před 

začátkem letních prázdnin 2022 navštěvovaly již mateřskou školu a 

dovršily věku 3 let) 

• DĚTI Z I. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (max. kapacita 15 dětí, pro děti, 

které před začátkem letních prázdnin 2022 navštěvovaly již základní školu 

– 1.- 5. ročník) 

Tábory budou probíhat v Rodinném centrum Kulíček ve Vejprnicích.  



Tábory budou probíhat v těchto turnusech vždy od pondělí do pátku (7:00 – 

16:00): 

Kulíčkovská Olympiáda 18. 7. – 22. 7. 2022 

Přírodovědné hry v Kulíčku 25. 7. – 29.7. 2022 

Z Kulíčku kolem světa 1.8. – 5. 8. 2022 

Hudebně-dramatický tábor Kulíček 8. 8. – 12. 8. 2022 

 

Pro děti bude připraven pestrý program plný nevšedních zážitků, sportovních a 

venkovních aktivit, vyrábění a her.  

O každou skupinu se budou starat 3 proškolené osoby. 

 

Podmínky účasti:  
1) Dítě je možné přihlásit max. na 2 turnusy.  

2) Přihlašovat je možné do obsazení volné kapacity + několika náhradníků.  

3) V případě uvolnění místa bude informace zveřejněna na těchto webových 

stránkách a na facebookových stránkách RC Kulíček. 

4) Nelze přihlásit dítě na méně než 5 dní turnusu.  

5) S ohledem na epidemiologický vývoj spojený s pandemií COVID-19 nelze 

vyloučit povinné nošení roušek, pravidelnou dezinfekci rukou, případně šetrné 

testování dětí.  

6) V případě, že by byl turnus zrušen před jeho konáním bude účastníkům 

vrácena platba v plné výši zpět na účet.  

7) V případě, že by byl turnus zrušen během jeho konání bude účastníkům vrácena 

část platby dle skutečně vynaložených nákladů zpět na účet.  

8) Vzhledem k tomu, že projekt je financován z dotačních zdrojů prostřednictvím 

MAS Radbuza je nutné prokázat vazbu dítěte nebo rodiče na území působnosti 

MAS Radbuza (zelená oblast na mapě v odkazu). Pozor město Plzeň se 

NENACHÁZÍ na území MAS Radbuza.  

Vazba může být (alespoň jedna z možností):  

a) dítě navštěvuje v území ZŠ/MŠ,  

b) dítě/rodič má trvalé/přechodné bydliště v území,  

https://www.mas-radbuza.cz/mistni-akcni-skupina/zajmove-uzemi/
https://www.mas-radbuza.cz/mistni-akcni-skupina/zajmove-uzemi/


c) rodič pracuje/studuje v území.  

9) Tábory jsou určeny POUZE pro děti, jejichž OBA rodiče splňují jednu z 

následujících podmínek: 

a) jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ – 

tato podmínka platí i u osoba na mateřské/rodičovské dovolené) 

b) vykonávají aktivně podnikatelskou činnost, 

c) v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, 

d) jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. 

 

Co vše rodiče dokládají: 
1) Přihláška  

Zpřístupněna bude 15. 3.2022 (do té doby není vyplnění přijato)  

K vyplnění na tomto odkazu: https://forms.gle/Aa8uesjJ43dJLCkJA 

Dokládá se samostatně pro každé dítě. 

Pokud turnus není v přihlášce uveden je již plně obsazen včetně max. 5 

náhradníků. 

Přihláška se dokládá jen elektronicky.  

 

2) Potvrzení o postavení na trhu práce zákonného zástupce: 

a) Zaměstnaná osoba (v době tábora platná pracovní smlouva, DPP, DPČ) 

– formulář A ke stažení na webu RC Kulíček potvrzený od 

zaměstnavatele 

b) Osoba v procesu vzdělávání – formulář B ke stažení na webu RC Kulíček 

potvrzený od vzdělávací instituce 

c) Osoba absolvující rekvalifikační kurz – formulář B ke stažení na webu 

RC Kulíček potvrzený od vzdělávací instituce 

d) Nezaměstnaná osoba aktivně si práci hledající, která je vedena na Úřadu 

práce ČR – formulář C ke stažení na webu RC Kulíček potvrzený od 

Úřadu práce 

e) OSVČ – dokládá potvrzení o zaplacení pojištění a evidenci jako OSVČ 

(vystavuje ČSSZ) – bližší informace a formulář pro žádost na ČSSZ ke 

stažení na webu RC Kulíček 

https://forms.gle/Aa8uesjJ43dJLCkJA


Nutno doložit od obou rodičů žijící v 1 domácnosti. 

V případě sourozenců postačí v 1 vyhotovení od každého rodiče. 

Potvrzení musí být aktuální, nelze předložit loňské.  

Pokud v době příměstských táborů u Vás dojde ke změně musíte donést v den 

nástupu na turnus nové potvrzení (např. změníte práci, zaevidujete se na úřadu 

práce). 

Samoživitelé dokládají čestné prohlášení – formulář ke stažení na webu RC 

Kulíček. 

3) Smlouva o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu – smlouva 

ke stažení na webu RC Kulíček 

Dokládá se samostatně pro každé dítě a samostatně pro každý turnus vždy ve 

2 originálech (každá strana obdrží jeden originál). Nutno podepsat oběma 

rodiči. 

 

4) Monitorovací listy rodičů – k vyplnění na tomto odkazu: 

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Formular/24ZGH2U2 

Dále postupujte následujícím způsobem: 

a) vyplňte nejprve povinné Identifikační údaje: Jméno, Příjmení, E-mail, 

Datum narození, Telefon 

Dále v části Trvalé bydliště zadejte Vybrat adresu. Zde je nutné Vaši adresu 

dohledat – zadávejte v pořadí MĚSTO ULICE Č.P. 

b) vyplňte dotazník: Charakteristiky účastníka 

Po kompletním vyplnění stiskněte nahoře tlačítko Odeslat a vytisknout do PDF. 

Pozor – dotazník musí být vyplněný kompletně.  

V případě, že byste ho chtěli jen uložit a vrátit se k němu později stiskněte 

tlačítko Uložit rozpracovaný. Nutné je ale si poznamenat předem Evidenční 

číslo formulář.  

Nutno doložit od obou rodičů žijící v 1 domácnosti. 

V případě sourozenců postačí v 1 vyhotovení od každého rodiče. 

Samoživitelé dokládají pouze 1 monitorovací list.  

Nutno podepsat.  

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Formular/24ZGH2U2


5) Nástupní list dítěte – formulář ke stažení na webu RC Kulíček. 

Dokládá se v den nástupu na turnus – nedokládejte dříve – potvrzujete i 

bezinfekčnost.  

Dokládá se samostatně pro každé dítě a každý turnus. 

 

6) Kopie kartičky zdravotní pojišťovny (pokud není součástí Nástupního listu) 

Dokládá se v den nástupu na 1. turnus.  

Dokládá se samostatně pro každé dítě. 

 

7) Potvrzení o docházce dítěte  

Nedokládáte, potvrzujete jen podpisem poslední den turnusu. 

 

Veškeré doklady (s výjimkou nástupního listu a kartičky zdravotní pojišťovny) je 

účastník povinen doručit v tištěné podobě v originálech NEJPOZDĚJI DO 30. 4. 

2022 v jedné uzavřené obálce označené: 

• datem turnusu,  

• skupiny ZŠ/MŠ  

• jménem a příjmením dítěte 

Vzor obálky ke stažení na webu RC Kulíček. Odevzdávejte obálku za každé dítě 

samostatně.  

V případě, že do tohoto data účastník podklady nedoloží, či je doloží nekompletní, 

v kopiích či neuhradí platbu bude v pořadí nahrazen náhradníkem.  

Rodiče budou o splnění podmínek informováni prostřednictvím e-mailu.  

Nezasílejte podklady do e-mailu.  

Je nutné je dokládat v originále (ne barevné kopii). 

Doklady doložte naráz, nedokládejte postupně ve více obálkách.  

Pořadí přihlášených je řazeno dle data odeslání elektronické přihlášky.  

 



Platba: 
Poplatek ve výši 800 Kč/dítě/turnus zahrnuje 2x denně svačinu, denně oběd, 

drobné odměny pro děti, pitný režim po celý den, 1 výlet včetně dopravy a vstupu.  

Zbývající náklady jsou hrazeny z dotace.  

Při platbě poplatku uvádějte vždy variabilní symbol – viz tabulka níže a do 

poznámky pro příjemce vždy „TÁBOR + CELÉ JMÉNA A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE“.  

Variabilní symboly: 

TURNUS TERMÍN VARIABILNÍ 

SYMBOL PRO 

SKUPINU DĚTÍ Z 

MŠ 

VARIABILNÍ 

SYMBOL PRO 

SKUPINU DĚTÍ 

ZE ZŠ 

Kulíčkovská 

Olympiáda 

18. 7. – 22. 7. 

2021 

180701 180702 

Přírodovědné hry 

v Kulíčku 

25. 7. – 29.7. 

2021 

250701 250702 

Z Kulíčku kolem 

světa 

1.8. – 5. 8. 2021 010801 010802 

Hudebně-

dramatický tábor 

Kulíček 

8. 8. – 12. 8. 

2021 

080801 080802 

Je nutné zasílat poplatek za každé dítě a každý turnus samostatně.  

Platba je možná pouze převodem na účet.  

Číslo účtu: 115-7521540207/0100 

Platbu je nutné provést NEJPOZDĚJI DO 30. 4. 2022 

 

Informace pro náhradníky: 
Možnost přihlášení na tábory bude otevřena ještě pro cca 5 náhradníků. O tom, 

že jste mezi náhradníky budete průběžně informováni. Pokud máte o tábor vážný 

zájem, doložte všechny výše uvedené podklady a proveďte platbu do 30. 4. 2022. 



Potvrzení o přijetí obdržíte do 31. 5. 2021. V případě, že se na tábor již 

„nevejdete“ bude Vám platba vrácena do 5 pracovních dní a dále budeme řešit 

individuálně.   

Následně Vás můžeme dále evidovat jako náhradníky a oslovit Vás před konáním 

turnusu v případě, že se některé dítě nebude moci tábora zúčastnit. Řešeno bude 

individuálně.  

 

Co má mít dítě s sebou na tábor: 
1) Léky, které dítě pravidelně užívá v době konání tábora (podepsané s uvedeným 

dávkováním). Popřípadě léky na alergii. Informace o lécích a zdravotních 

omezeních musí mít účastník zapsány v Nástupnickém listě. Léky se odevzdávají 

v den nástupu vedoucímu tábora. 

2) Oblečení odpovídající předpovědi na daný den 

3) Náhradní oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení do třídy i spodní prádlo 

a ponožky (týká se malých dětí) 

4) Sportovní obuv na pobyt venku, bačkůrky s pevnou patou a podrážkou, ne 

pantofle!!! 

5) Gumovky, pláštěnka při nepříznivém počasí 

6) Podepsanou lahev na pití  

7) Batůžek na cesty 

8) V případě dětí ze skupiny MŠ, které budou po obědě spát/odpočívat – 

povlečenou dětskou deku a polštář, pyžámko   

Oblékejte děti každý den dle předpovědi na daný den, např. pokrývka hlavy, 

sluneční brýle, mikina, bunda, gumovky, pláštěnka.  

Ráno namažte dítě opalovacím krémem  

Každý účastník bude mít svoji značku v šatně, kde si může nechat tašku s 

náhradním oblečením po celou dobu konání tábora. 

 

 



Základní pravidla: 
1) Příchod dětí na tábor od 7:00 - 8:00, vyzvedávání 15.00 - 16:00. 

Individuálně lze domluvit úpravu termínu vždy s ohledem na program daného 

dne.  

2) Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu Nástupnický list dítě 

přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem 

popsaným v dokumentu Nástupnický list.  

3) V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej 

telefonicky omluví (viz kontakt RC Kulíček níže), a to nejdéle do 8:00 daného 

dne. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný. 

4) V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 7 kalendářních 

dnů před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve 

snížené výši 50 %. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 

7 a méně kalendářních dnů účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec. 

5) Dítě je povinno dbát pokynů vedoucích. 

6) Dítě nebude na turnus či během něj přijato, pokud bude jevit známky 

infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota, průjem, zvracení, bolest hlavy). 

Pokud dítě trpí alergií či chronickým onemocněním je nutné toto doložit 

potvrzením od lékaře. V případě, že bude zjištěna známka infekčního 

onemocnění bude zákonný zástupce ihned kontaktován, aby dítě neprodleně 

vyzvedl a dítě bude do té doby izolováno od ostatních dětí.  

7) Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora. 

8) Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích. 

9) Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné. 

10) Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku 

na vrácení účastnického poplatku. 

11) Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost. 

 

 
 



Kontaktní údaje: 
Organizační dotazy:     Petra Štefánková 

        E: stefankova.petra@seznam.cz 

 

Dotazy týkající se dokladů a splnění podmínek: Ing. Jaroslava Konvalinková 

        E: tabory.kulicek@seznam.cz 

 

Kontaktní telefon RC Kulíček (dostupný až během konání tábora – např. 

omlouvání dětí)      T: 737 484 557 

 
Dokumenty ke stažení: 
 

00 Základní informace 

01 Formulář A 

02 Formulář B 

03 Formulář C 

04 Pokyny pro OSVČ 

05 Čestné prohlášení pro samoživitele 

06 Smlouva s rodiči 

07 Nástupní list 

08 Vzor obálky 

 

 

 

mailto:stefankova.petra@seznam.cz
mailto:tabory.kulicek@seznam.cz

