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Příloha č.1

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín na rok 2021

Název programu:

„Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2021“

I. Identifikační údaje1
Žadatel
(shodný s registrem
ekonomických subjektů)

IČO

Právní forma žadatele

DIČ

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat
Funkce,
důvod zastoupení
Sídlo žadatele
(shodné s adresou uvedenou v registru)
Ulice

č. p.

Obec

PSČ
Kontaktní údaje

Tel.

Mobil

E-mail

Webová stránka

Bankovní spojení

Kód
banky

Název banky žadatele

Dotační program je určen pro neziskové organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném
čase, působící na území města Český Těšín.
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II.

Charakteristika projektu

Název projektu
Charakteristika projektu (obsah, cíl, způsob realizace a odůvodnění žádosti)

Místo konání táborového pobytu / příměstského
táboru
Termín konání táborového pobytu / příměstského
táboru
Tématické zaměření táborového pobytu /
příměstského táboru
(druh volnočasové aktivity)
Počet pobytových dnů (den příjezdu a den odjezdu se
počítá jako jeden pobytový den) / počet dnů
Počet účastníků celkem (děti a mládež)
• z toho počet účastníků ve věku 6-15 let s trvalým
pobytem v Českém Těšíně
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III. Táborové pobyty – bližší informace2
Typ ubytování

Způsob stravování

Způsob dopravy
Celkem cena jednoho účastníka
(celkem náklad na jednoho účastníka
bez dotace města)

IV. Příměstské tábory – bližší informace3
Způsob stravování
Celkem cena jednoho účastníka
(celkem náklad na jednoho účastníka bez dotace
města)

V.

Dosavadní spolupráce poskytovatele s žadatelem
ANO

Dotace poskytnutá
z rozpočtu města Český Těšín
v roce 2019 na táborové pobyty
Dotace poskytnutá
z rozpočtu města Český Těšín
v roce 2020 na táborové pobyty

2
3

Vyplňte pouze v případě, že pořádáte táborový pobyt.
Vyplňte pouze v případě, že pořádáte příměstský tábor.

-

NE

Výše poskytnuté dotace
v daném roce
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VI. Seznam povinných příloh žádosti4
Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace jsou následující povinné přílohy:
• Plánovaný rozpočet projektu (příloha č. 2 – Rozpočet projektu);
• Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha č. 3 – Čestné
prohlášení de minimis);
• Kopie dokladu právní subjektivity v platném znění (stanovy, statut, zřizovací listina
apod.);
• Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu (případně fotokopie
posledního výpisu z bankovního účtu);
• Kopie potvrzení o IČO;
• Kopie dokladu o registraci DPH (je-li žadatel plátcem DPH);
• Kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění jednat jménem této osoby (podepisovat smlouvy);
• Zpráva o činnosti obsahující následující údaje: počet členů, cílová skupina, přehled
celoročních aktivit za předchozí kalendářní rok;
• Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Český Těšín k datu podání žádosti.

VII. Ostatní
Místo a datum vyhotovení
žádosti:

Jméno a podpis statutárního
zástupce žadatele5
(včetně razítka, pokud je
součástí podpisu žadatele)

Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů.

4
5

Neúplné žádosti o dotace z rozpočtu města Český Těšín nebudou akceptovány.
V případě zastoupení žadatele na základě plné moci, povinnou přílohou žádosti je i předmětná plná moc.
Přijaty budou výhradně žádosti včetně příloh na schválených tiskopisech pro rok 2021.

