
Osobní číslo

-

Razítko pořadatele

žádám o příspěvek na organizovanou rekreaci svého dítěte

Místo konání organizované rekreace

Příspěvek byl SCHVÁLEN ve výši Kč   

Datum vyplacení

Odůvodnění / Poznámka

Příspěvek NEBYL schálen

Telefonní kontakt

Podpis člena

Došlo dne Jméno a příjmení příjemce Funkce Poznámka

Razítko Podpis oprávněného k rozhodnutí o schválení

Emailová adresa

pořádanou 

Doba konání rekreace OD - DO

Titul  

Jméno a příjmení dítěte Datum narození dítěte

Číslo bankovního účtu pro zaslání příspěvku

Název pořadatele organizované rekreace a IČ Typ rekreace, např. letní tábor apod.

Datum narození  a

Potvrzení pořadatele organizované rekreace

Tímto potvrzujeme, že výše jmenované dítě se zúčastnilo námi 

pořádané rekreace v uvedené době  a  celkem nám za něj byla
zaplacena částka ve výši

Dne

Kč.

Podpis zástupce pořadatele:

Příspěvek bude zaslán na výše uvedený bankovní účet.

Beru na vědomí, že NOS PČR zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři za účelem evidence příspěvků 
na organizovanou rekreaci dětí.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s vnitřním předpisem NOS PČR "O poskytování příspěvku na organizovanou
rekreaci dětí ", dále uvedeným jako "Vnitřní předpis NOS PČR ".

Prohlašuji, že výše jmenované dítě je mým synem / dcerou nebo jinak splňuje podmínku udělení příspěvku

uvedenou v článku 1 odst. 2 písm. b) Vnitřního předpisu NOS PČR.

Prohlašuji, že výše uvedená rekreace není tzv. příměstským táborem, v němž dítě nepřespává, ale rekreací ve 
smyslu článku 1 odst. 1 písm. b) Vnitřního předpisu NOS PČR. 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsem vyplnil(a) úplně a pravdivě.

Dne
Datum vyplnění žádosti

Vyplní kancelář NOS PČR

v nejvyšší možné výši příspěvku (1000 Kč - pořádala ZO / NOS PČR,   500 Kč - pořádal jiný subjekt) 

v nižší výši příspěvku, než je nejvýše možná, konkrétně ve výši                      Kč.

Verze20200520

Jméno Příjmení

a vyplacen dne

Já, člen / členka NOS PČR

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Bartolomějská 306/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 49629034  (NOS PČR)

Žádost o příspěvek na organizovanou rekreaci dítěte
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