Projekt: Příměstské tábory pro DDM Bučovice
Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010142

Čestné prohlášení zákonného zástupce o vazbě na trh práce
(povinná příloha přihlášky na příměstský tábor)
Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti
Jméno a příjmení matky (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):

Datum narození
Adresa trvalého pobytu
* Zaškrtněte danou variantu A, B,C nebo D a vyplňte uvedené údaje

A) V případě zaměstnaných podpořených osob
Název zaměstnavatele:

IČ:
Sídlo:

Podpořená osoba je zaměstnaná na základě:
☐ prac. smlouvy
☐ DPP
....……………..……….

☐DPČ

☐

jiného

vztahu:

Výše úvazku: ………………
☐ na dobu určitou
Trvání smluvního vztahu: od .……20.. do .……20...

☐ na dobu neurčitou
od ….…20..

B) V případě podpořených nezaměstnaných osob, které aktivně hledají

práci
Název úřadu práce, kde je rodič v evidenci
k datu podpisu tohoto čestného prohlášení:
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C) V případě podpořených osob v procesu vzdělávání nebo absolvující
rekvalifikace
Název školy / poskytovatele akreditovaného IČ:
rekvalifikačního kurzu:

Sídlo:
Podpořená osoba:
☐ je studentem/studentkou prezenčního nebo ☐
kombinovaného studia.

je
účastníkem/účastnicí
rekvalifikačního kurzu.

akreditovaného

Počátek školního roku:

Název kurzu:…………………………………………

…………………………………..
Počátek studia:

…………………………………………………………

Trvání kurzu:
…………………………………..
Ukončení studia (pokud studium v době podpisu Od ……………………………….
čestného prohlášení není ukončeno, nevyplňujte):
Do ……………………………….
…………………………………..

D) V případě podpořených osob, které jsou OSVČ

Název ČSSZ, kde je rodič v evidenci k datu
podpisu tohoto čestného prohlášení:
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Jméno a příjmení otce (nebo jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti):

Datum narození
Adresa trvalého pobytu
* Zaškrtněte danou variantu A, B, C nebo D a vyplňte uvedené údaje

A) V případě zaměstnaných podpořených osob
Název zaměstnavatele:

IČ:
Sídlo:

Podpořená osoba je zaměstnaná na základě:
☐ prac. smlouvy
☐ DPP
....……………..……….

☐DPČ

☐

jiného

vztahu:

Výše úvazku: ………………
☐ na dobu určitou
Trvání smluvního vztahu: od .……20.. do .……20...

☐ na dobu neurčitou
od ….…20..

B) V případě podpořených nezaměstnaných osob, které aktivně hledají

práci
Název úřadu práce, kde je rodič v evidenci
k datu podpisu tohoto čestného prohlášení:
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C) V případě podpořených osob v procesu vzdělávání nebo absolvující
rekvalifikace
Název školy / poskytovatele akreditovaného IČ:
rekvalifikačního kurzu:

Sídlo:
Podpořená osoba:
☐ je studentem/studentkou prezenčního nebo ☐
kombinovaného studia.

je
účastníkem/účastnicí
rekvalifikačního kurzu.

akreditovaného

Počátek školního roku:

Název kurzu:…………………………………………

…………………………………..
Počátek studia:

…………………………………………………………

Trvání kurzu:
…………………………………..
Ukončení studia (pokud studium v době podpisu Od ……………………………….
čestného prohlášení není ukončeno, nevyplňujte):
Do ……………………………….
…………………………………..

D) V případě podpořených osob, které jsou OSVČ
Název ČSSZ , kde je rodič v evidenci k datu
podpisu tohoto čestného prohlášení:
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení
nepravdivých údajů:
Nenastoupí přihlášené dítě na příměstský tábor
Uvedené skutečnosti jsme schopen doložit potvrzenými formuláři, které jsem obdržel společně
s přihláškou na příměstský tábor. Tyto potvrzené formuláře předám pořadateli příměstského tábora
nejpozději při nástupu na turnus příměstského tábora, tak aby vystavené potvrzení od
zaměstnavatele/úřadu práce/ČSSZ/vzdělávacího zařízení, nebylo starší než 1 měsíce (přičemž
rozhodné je datum pořádání příměstského tábora, tj. turnus, které dítě přihlašujete).
V Bučovicích dne…………………………….
zákonný zástupce dítěte
(jméno a příjmení hůlkovým písmem, podpis)
Podpisem zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce může dojít k naplnění skutkové
podstaty poškození finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
potřeby projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010142, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách.
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