FOTBALOVÝ KLUB HLUBOČKY
783 61 Hlubočky
www.fkhlubocky.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – INFORMACE č.1
Organizátor:

Fotbalový klub Hlubočky z.s., Olomoucká 34, 783 61 Hlubočky

Termíny:

1.turnus:
2.turnus:

Časový termín:
Místo konání:

pondělí až pátek od 8 do 15 hodin
areál FK Hlubočky v Hlubočkách
2 travnatá hřiště, šatny, sprchy, kiosek, klubovna

Počet dětí:
Věková skupina:

cca 20
předškolní děti a děti 1. – 5.třída
(absolvent 5.třídy ve školním roce 2019/2020)
2-3
Mgr. Jiří Lužný – hlavní trenér
Tomáš Svozil

Počet trenérů:
Jména trenérů:

Časový režim:
- sraz na hřišti
- dopolední trénink I
- svačinka
- dopolední trénink II
- oběd
- odpolední trénink I
- svačinka
- odpolední trénink II
- ukončení

13. – 17.7.2020
17. – 21.8.2020

7:30 – 8,00
8:15 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 11:15
11:30 – 12:00
12:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 15:00
15:00 – 15:30

Strava:
- obědy
o 1.turnus – budou zajištěny ve školní jídelně
o 2.turnus – budou zajištěny v areálu FK
- svačinky
- pitný režim
- ovoce
- sladkosti
Dárky pro účastníky:
- tréninkový dres
- triko s logem kempu
- pamětní fotografie
Doprovodný program (návrh):
- tréninková jednotka ve Freestyle fotbale (Petr Karásek)
- v pátek dovednostní soutěže o ceny
- fotbalový kvíz
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Tréninkové pomůcky:
- každý účastník bude mít k dispozici po celou dobu přidělený fotbalový míč
Poplatek za jednoho účastníka na jeden turnus:
v případě účasti na obou turnusech:

1.000 Kč
1.800 Kč

Poplatek je nutné uhradit v hotovosti, popř zaslat na účet FK v termínu do 30.června 2020
Potřebné dokumenty před zahájením tábora:
1.
2.
3.
4.

Přihláška
Smlouva o účasti na příměstském táboře
Bezinfekčnost
Monitorovací list podpořené osoby

(viz. vzor)
(viz. vzor)
(viz. vzor)
(viz. vzor)

Tyto dokumenty vyplňuje pouze jeden rodič (zákonný zástupce).
5. Potvrzení o postavení na trhu práce
-

potvrzení by mělo být aktuální před datem zahájení tábora
typy potvrzení
o pokud je daná osoba zaměstnanec
▪ potvrzení od zaměstnavatele – tiskopis A vzoru Potvrzení o postavení
podpořené osoby na trhu práce
o pokud je daná osoba student nebo v rámci rekvalifikačního kurzu
▪ potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikačním kurzu – tiskopis B vzoru
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
o pokud je daná osoba nezaměstnaná
▪ potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce – tiskopis C vzoru Potvrzení o
postavení podpořené osoby na trhu práce
o pokud je daná osoba OSVČ
▪ potvrzení o vedení v evidenci ČSSZ – tiskopis Žádost o potvrzení v evidenci
ČSSZ
o pokud je matka na rodičovské dovolené a není v pracovním poměru (smlouva byla
ukončena nebo vypršela) - bohužel nelze dítě podpořit. Vazbu na trh práce musí mít
oba rodiče. Matka musí mít alespoň DPP, eventuálně se může nahlásit jako zájemce o
práci na Úřadu práce a ÚP jí vystaví potvrzení.

-

pokud oba rodiče žijí ve společné domácnosti je potřeba doložit potvrzení od obou rodičů
pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti
o potvrzení o postavení na trhu práce od matky
o čestné prohlášení, že má dítě ve výlučné péči – viz. tiskopis Prohlášení_výlučná péče
domácnost tvoří druh a družka
o potvrzení o postavení na trhu práce od matky
o čestné prohlášení, že má dítě ve výlučné péči – viz. tiskopis Prohlášení_výlučná péče
matka žije s jinou osobou, ale původní manželé nejsou ještě rozvedeni
o potvrzení o postavení na trhu práce od matky
o čestné prohlášení, že má dítě ve výlučné péči – viz. tiskopis Prohlášení_výlučná péče

-

-
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V případě, že se tábora účastní sourozenci nebo pokud dítě absolvuje více táborů (1. i 2.turnus v roce
2020), stačí Monitorovací list podpořené osoby a Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu
práce donést vyplněné pouze jednou.

Pokud bylo dítě na táborech v roce 2019, popř.2018 a u rodičů nedošlo v ničem,
ani v zaměstnání, k žádné změně, tak stačí pro rok 2020 čestné prohlášení (viz.
vzor) a nemusí znovu dodávat Potvrzení o postavení na trhu práce od
zaměstnavatele.
Vzory tiskopisů jsou umístěny na webu FK Hlubočky www.fkhlubocky.cz

Kontaktní osoby:

organizace tábora – Ing. Tomáš Svozil
tréninkový proces – Mgr. Jiří Lužný

tel.: 724 434 510
tel.: 603 916 792

