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LETNY TÁBOR
pre deti zo sociálne slabsích rodín zadarmo

miesto pobytu: Granit Smrekovica, okr.Ruzomberok
termíny pobytu:

24.07. - 31.07.2015
31.07. - 07.08.2015
07.08. -14.08.2015
14.08.-21.08.2015
21.08.-28.08.2015

TLACIVÁ POTREBNE KU ZIADOSTI A SAMOTNÉ
ZIADOSTI SÚ PRE ZÁUJEMCOV DOSTUPNÉ
v KLIENTSKOM CENTRE Mestského úradu v Banskej
Bystrici. ul. Ceskoslovenskej armády 26, Banská Bystrica

informácie: CALL CENTRUM MV SR v pracovnych dñoch od 08:00 do
18:00 hod.

- kontakt: 0 8 0 0 222

222

- bezplatné telefónne císlo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pobyty pre sociálne slabsie rodiny v státnych zariadeniach zadarmo

1 DEFINÍCIA POBYTU

Detsky rekreacny pobyt vo forme letného tabora je urceny pre deti
zo sociálne slabsích rodín vo veku 8-12 rokov. Letny tábor ponúka det'om
pobyt v róznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.
Na základe Ziadosti o zaradenie diet'afa do letného tabora a splnenych podmienok
bude vybranym det'om vráraci celého Slovenska bezplatne prideleny poukaz na pobyt
v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu diera získa ubytovanie a celodennú stravu
vpríslusnom spádovom rekreacnom zariadení MV SR alebo MO SR na 8 dní / 7 nocí
a cestovné poistenie.

Súcast'ou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú zabezpecuju
rodicia detí (zákonní zástupcovia alebo nimi splnomocnené osoby) na vlastné náklady
a na vlastnú zodpovednost'.

2 PODMIENKY PRIDELENIA POUKAZU NA POBYT

Na pridelenie bezplatného poukazu do letného tabora nie je právny nárok.

Podmienky bezplatného pridelenia poukazu v letnom tábore sa viazu na spolocne
posudzovanú domácnosf. Spolocne posudzovanou domácnosfou sa rozumejú vsetky osoby
vrátane detí zijúce v domácnosti s diefafom, ktoré sa má zúcastnif pobytu, bez ohl'adu na
vek, ich vzájomny príbuzensky vzfah a prihlásenie k trvalému pobytu.

Na zaradenie ziadosti do vyberu musia byt' splnené vsetky podmienky súcasne. Splnenie
podmienok sa preukazuje v tlacive ziadosti cestnym vyhlásením ziadatel'a. Podmienku 2.1 je

navyse potrebné preukázaf príslusnym potvrdením, ktoré je povinnou prílohou ziadosti.
2.1 Minimálne 1 cien spolocne posudzovanej domácnosti je zárobkovo cinny

Zárobkovou cinnosfou sa rozumie vykonávanie závislej cinnosti v pracovnoprávnom vzfahu,
vrátane vykonávania práce na základe dohód mimo pracovného pomeru, v sluzobnom
pomere, státnozamestnaneckom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzfahu, podnikanie
a vykonávanie inej samostatne zárobkovej cinnosti, poberanie starobného, predcasného
starobného, invalidného dóchodku alebo vysluhového dóchodku.

Splnenie tejto podmienky je nutné preukázaf v závislosti od druhu zárobkovej cinnosti:
bud': potvrdením zamestnávatel'a ohrubom mesacnom príjme za posledné 3 kalendárne
mesiace,

alebo: kópiou vypisu dañového priznania za predchádzajúce úctovné obdobie potvrdeného

príslusnym správcom dañe z príjmov fyzickej osoby,

alebo: kópiou rozhodnutia sociálnej poisfovne alebo síuzobného úradu o priznaní dóchodku.
Vprípade, ze v spolocne posudzovanej

domácnosti zijú viaceré osoby vykonávajúce

zárobkovú cinnosf, podmienku preukazujú vsetky osoby príslusnym spósobom.

Do celkového príjmu sa zahfñajú vsetky hrubé príjmy vsetkych clenov spolocne
posudzovanej domácnosti zo zárobkovej ctaosti, sociálne a statne davky, davky
«enského adochodkového poistenia (vyzivné, rodicovsky príspevok nemocenske

mrSkétvldny dóchodok, starobny a predcasny starobny dóchodok, vdovsky / vdovecky

d^hodot sirotsky dóchodok, vysluhovy dóchodok, podpora v nezamestnanost:, davky
v hmotnej núdzi a pod.), okrem prídavku na diet'a.

2 3 Diet'a v case nástupu do letného tabora spíña vekovú hranicu 8 - 12 rokov a je
zdravotne spósobilé pobytu v kolektíve bez potreby speciálnej «nej alebo
psychologlctej starostlivosti. Povinnou prílohou ziadosti je potvrdenie lekara - pedmtra

o zdravotnej sposobilosti diet'at'a pred nástupom do ko.ektívu. Potvrden.e ped.atra
ncsraie byt' starsie ako 5 pracovnych dní.

3 ZIADOSf O ZARADENIE DIETAÍA DO LETNÉHO TABORA
Jednou ziadost'ou je mozné zaradif do vyberu len jedno diet'a. Ak má ziadatel' záujem
prihlásif napobyt vletnom tábore viac detí, je nutné pre kazdé d.et'a vyplmt a domat
samostatnú ziadost' vrátane povinnych príloh. Jednou ziadost'ou je mozné zanxht do vytem

diet'a len na jeden ponúkany tennín pobytu. Original vyplnenej apodptsanej z.adost. vratane

pozadovanych povinnych príloh ziadatel' dorucí na adresu rekreacneho zanaden.a
uvedeného ako ,,miesto pobytu" v urcenom termine.

Ziadost', ktorá nebude mat' vyplnené vsetky predpísané údaje, nebude podpísaná alebo
nebude obsahovat' niektorú z povinnych príloh, bude z vyberu automat.cky vylucena.

4 PRIDELENIE BEZPLATNÉHO POUKAZ U DO LETNÉHO TABORA
Vvsledok spracovania ziadostí bude oznámeny leu úspesnym ziadatel'om najneskór do 5
pracovnych dní od urceného termínu zaslania ziadosti, a to telefonicky aj písomne formou
dorucenia prideleného bezplatného poukazu. Zoznam detí, ktoré sa zúcastnia letneho tabora,
bude zároveñ prístupny na web stránke: www.minv.sk

Súcast'ou poukazu budú pokyny pre rodicov o presnom case amieste odovzdama dietata pn
nástupe do letného tabora ajeno prevzatia pri odchode, dopravná dostupnost relcreacneho
zariadenia a d'alsie informácie o pobyte.

5 SPÁDOVÉ ROZDELENIE ZARIADENÍ PODEA OKRESOV

Rekreacné zariadenia boli rozdelené podl'a okresov v závislosti od ubytovacej kapacity
a dopravnej dostupnosti. Pri urcovaní, do ktorého zariadenia spadá ziadatel', je rozhodujuca
adresa dorucovania písomností, ak je odlisná od miesta trvalého pobytu.

