Podmínky pro poskytování příspěvků na účast dětí na táboře
1. Obec Horoušany má zájem podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže z obce
Horoušany prostřednictvím poskytnutí jednorázového příspěvku rodinám dětí, které se
zúčastní pro děti organizované déletrvající akce, jako jsou tábory, včetně příměstských,
soustředění, zimní lyžařské výcviky, (dále jen „táborový/sportovní pobyt“).
2. Výše příspěvku je do odvolání stanovena na 500 Kč pro jedno dítě za jeden kalendářní
rok.
3. Obec Horoušany stanoví následující podmínky pro žadatele (rodiče/zákonné zástupce
dětí) o příspěvek:
a) žadatel je rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte ve věku od 6 do 15 let, které chce
poslat na minimálně 5denní (v 5 dnech po sobě jdoucích, přičemž se však nevyžaduje
přespávání dětí na místě konání táborového/sportovního pobytu) organizovaný
táborový/sportovní pobyt s účastí více než 10 dětí;
b) dítě bude alespoň jeden den v době konání organizovaného táborového/sportovního
pobytu splňovat podmínku věku 6 až 15 let;
c) žadatel a dítě má trvalý pobyt v obci Horoušany, a to nejméně 12 měsíců před
podáním žádosti o příspěvek;
d) žádost o příspěvek lze podat nejdříve po provedení celé platby za organizovaný
táborový/sportovní pobyt, na který se příspěvek žádá, nejpozději však do 3 měsíců od
provedení platby;
e) spolu s podáním žádosti o příspěvek musí žadatel
a. prokázat, že v celém rozsahu uhradil organizátorovi táborového/sportovního
pobytu platbu za dítě za takový táborový/sportovní pobyt a kdy se tak stalo,
b. předložit dokument, ze kterého vyplývá, že se jedná o táborový/sportovní
pobyt (např. poukaz na dětský tábor, přihláška na soustředění, přihláška na
příměstský tábor) a datum konání táborového/sportovního pobytu, a dále
c. prokázat čestným prohlášením splnění podmínky, že tábor/sportovní pobyt je
organizován pro nejméně 10 dětí;
f) o příspěvek na jedno dítě splňující podmínky pro poskytnutí příspěvku lze žádat pouze
1x za kalendářní rok.
4. Žádost se podává v úředních hodinách Obecního úřadu Horoušany výhradně na formuláři
žádosti o příspěvek na účast dítěte na táborovém/sportovním pobytu, který je k dispozici
na Obecním úřadu Horoušany a na internetových stránkách obce www.horousany.cz.
Příspěvek může být poskytnut pouze v hotovosti, a to po posouzení splnění podmínek pro
poskytnutí příspěvku podle těchto podmínek. Převzetí příspěvku potvrdí žadatel písemně.
5. Pokud žadatel obdrží příspěvek na účast dětí na táborovém/sportovním pobytu a dítě se
nebude moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů táborového/sportovního
pobytu zúčastnit, je žadatel povinen o tom bezodkladně informovat obec Horoušany a
sdělit, jakým náhradním způsobem bude příspěvek ve prospěch dítěte využit, jinak je
žadatel povinen příspěvek vrátit. Příspěvek lze využít i pro platbu storna pobytu dítěte na
táborovém/sportovním pobytu ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, pokud bude
storno poplatek organizátorem táborového/sportovního pobytu i v těchto případech
požadován.

6. O splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku rozhoduje s konečnou platností starosta
obce Horoušany.
7. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Bezhotovostní převod příspěvku či jeho
záměna za jakékoli jiné plnění není možná. Obec Horoušany si vyhrazuje právo příspěvek
neposkytnout, zejména pokud by mělo či mohlo dojít ke zneužití příspěvku.
8. Obec Horoušany si vyhrazuje právo kdykoliv a bez náhrady zrušit celý program
poskytování příspěvků na účast dětí na táborovém/sportovním pobytu.
9. Žadatel bere na vědomí, že obec Horoušany je oprávněna uchovávat žádost, včetně všech
příloh, pro potřeby evidence poskytnutých příspěvků a kontrolu dodržování podmínek pro
poskytnutí příspěvku na účast dětí na táborovém/sportovním pobytu, po dobu stanoveném
ve skartačním plánu.

V Horoušanech, dne 23. 5. 2016

Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany

