Díky podpoře operačního programu Zaměstnanost
v rámci výzvy MAS Železnohorský region: Prorodinná opatření – III
pořádá

Obec Rabštejnská Lhota
v rámci projektu: Podpora rodičů příměstským táborem Rabštejnská Lhota
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015908

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OBCE RABŠTEJNSKÁ LHOTA
Termín příměstských táborů v roce 2021:

26. 7. 2021 – 30. 7. 2021
16. 8. 2021 – 20. 8. 2021
23.8.2021 – 27.8.2021

Místo:

Venkovní prostory obce Rabštejnská Lhota a prostory ZŠ Rabštejnská
Lhota

Tábor pro:

předškolní děti (6-7 let), žáky prvního stupně základní školy
s trvalým bydlištěm rodičů či osob pečujících o dítě v území MAS
Železnohorský region (viz mapa) - primárně je tábor určen pro děti
s trvalým pobytem v obci Rabštejnská Lhota, následně pro děti ze
Železnohorského regionu navštěvující ZŠ v Rabštejnské Lhotě.
Kapacita tábora 35 dětí.

Cena:

Pro rodiče a osoby pečující o dítě v uvedeném věku z území
MAS Železnohorský region, kteří jsou zaměstnáni, studují, rekvalifikují

se nebo aktivně vyhledávají zaměstnání, je v rámci dotace
cena vyčíslena pouze ve výši nákladů na stravování dětí během tábora
- 400 Kč
Podmínky účasti:

- Sepsání smlouvy o účasti v projektu mezi rodiči a Obcí Rabštejnská
Lhota.
- dodání potvrzení vazby na trh práce – od zaměstnavatele, nebo z úřadu
práce o vedení v evidenci, či potvrzení o studiu, nebo probíhající
rekvalifikaci. Podnikatelé doloží výpis z ČSSZ o platbách sociálního
pojištění. Týká se obou rodičů. Jeden z rodičů navíc vyplní Monitorovací
list pro podpořené osoby v projektu. K přijetí dětí je toto nutnou
podmínkou pro splnění požadavků čerpání dotace, tudíž i snížené ceny
tábora.

Program:

Příměstský tábor bude provozován od 8:00 do 16:00 hod.
Program bude zaměřený na sportovní a kreativní vyžití. Součástí aktivit
budou také výlety do okolí a v případě nepříznivého počasí jsou dětem
k dispozici prostory ZŠ Rabštejnská Lhota.

Přihlášení:

Nejpozději do 30.4.2021 zašlete, prosím, přihlášku dítěte na email:
starosta@rabstejnskalhota.cz
Děti budou přijímány podle došlých přihlášek do naplnění kapacity
tábora.

Kontakt:

Obec Rabštejnská Lhota
Michaela Charvátová - starostka
Rabštejnská Lhota 130
537 01 Chrudim
telefon: +721 182 110
email: starosta@rabstejnskalhota.cz

člen MAS Železnohorský region

