Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

Žiadosť o zaradenie dieťaťa do letného tábora
Miesto pobytu:
Termín pobytu:

Termín zaslania žiadosti najneskôr do:

Meno a priezvisko dieťaťa
Miesto trvalého pobytu dieťaťa
Vek v čase nástupu do tábora

Dátum narodenia
Meno a priezvisko žiadateľa

Telefón

/zákonného zástupcu/

Miesto trvalého pobytu žiadateľa
/zákonného zástupcu/

Adresa na doručovanie písomností
/ak je odlišná od miesta trvalého pobytu/

Celkový počet členov spoločne posudzovanej domácnosti

/všetky osoby žijúce v jednej domácnosti s dieťaťom bez ohľadu na vek, príbuzenský vzťah
a prihlásenie k trvalému pobytu/

Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac

€

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Svojím podpisom čestne vyhlasujem, že spoločne posudzovaná domácnosť žiadateľa spĺňa nasledujúce
podmienky zaradenia žiadosti do výberu na pridelenie bezplatného poukazu do letného tábora:
1. Minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný.

Zárobkovou činnosťou je na účely tejto žiadosti vykonávanie závislej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, vrátane vykonávania práce
na základe dohôd mimo pracovného pomeru, v služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu, podnikanie a vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti, poberanie starobného, predčasného starobného, invalidného
dôchodku alebo výsluhového dôchodku.

2. Celkový príjem spoločne posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiacnepresahuje 800,00 €.

Do celkového príjmu sa zahŕňajú všetky hrubé príjmy všetkých členov spoločne posudzovanej domácnostizo zárobkovej činnosti,
sociálne a štátne dávky, dávky z nemocenského a dôchodkového poistenia (výživné, rodičovský príspevok, nemocenské, materské,
invalidný dôchodok, starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský / vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok,
podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a pod.), okrem prídavku na dieťa.

3. Dieťa v čase nástupu do letného tábora spĺňa vekovú hranicu 8 – 12 rokov a je zdravotne spôsobilé
pobytu v kolektíve bez potreby špeciálnej zdravotnej alebo psychologickej starostlivosti.
Dátum: ............................

Podpis žiadateľa /zákonného zástupcu/: .........................................

Svojím podpisom zároveň dávam súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a v súvisiacej
dokumentácii podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na účely organizovania letného tábora.
Povinné prílohy:
Príloha č. 1 – za všetky zárobkovo činné osoby v domácnosti v závislosti od druhu zárobkovej činnosti buď:
-potvrdenie zamestnávateľa o hrubom mesačnom príjme za posledné 3 kalendárne mesiace, alebo
- kópia výpisu daňového priznania za predchádzajúce účtovné obdobie potvrdeného príslušným správcom dane z príjmov
fyzickej osoby, alebo
-kópia rozhodnutia sociálnej poisťovne alebo služobného úraduo priznaní dôchodku
Príloha č. 2- potvrdenie lekára – pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršie ako 5 pracovných dní

Na pridelenie bezplatného poukazu do letného tábora nie je právny nárok.
Žiadateľ doručíriadne vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane povinných príloh na adresu rekreačného
zariadenia uvedeného ako „miesto pobytu“ v termíne do: xx. xx. 2015.
Výsledokspracovania žiadostí budeoznámenýlen úspešným žiadateľomnajneskôr do 5 pracovných dní od
termínu zaslania žiadosti, a to telefonicky aj písomne formou doručenia prideleného bezplatného poukazu.
Zoznam detí, ktoré sa zúčastnia letného tábora, bude zároveň prístupný na web stránke www.minv.sk
Bližšie informácie poskytnecall centrum MV SR v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod
bezplatnom telefónnom čísle0800222 222

na

