
Zdravotní pojišťovny se rozhodly opět letos přispět rodičům, 
kteří mají finanční problémy a chtějí dětem dopřát dětské 
tábory. Výčet těchto pojišťoven uvádíme zde, další možnosti si 
můžete zjistit u svých pojišťoven.  
Neváhejte využít nabízených prostředků, jsou obvykle jen 
do vyčerpání určitých částek a my Vám rádi pro vydání 
příspěvku pojišťovny vystavíme příslušné potvrzení !   
 
Přehled našich táborů je v přílohách, 
fotodokumentaci z předchozích let najdete na na webových 
stránkách  www.cidpraha8.cz. 
 
 

Ozdravné pobyty – VZP 
Příspěvek až do výše 500 korun mohou letos získat rodiče, jejichž dítěti ještě nebylo 18 let, je  

pojištěno u VZP a je členem Klubu pevného zdraví  ( kdo dosud není, může se jednoduše přihlásit  

na pobočkách nebo elektronicky při vyřizování tohoto příspěvku). 

Cílem je pomoci i méně majetným rodinám, aby mohly o prázdninách svému dítěti dopřát 

aktivitu podporující pohyb a tím i zdravý životní styl. 

Nabídka příspěvku platí jak pro klasické pobytové tábory, tak pro tzv. příměstské letní tábory. 

Jednou z podmínek je, že tábor musí trvat nejméně čtyři dny v kuse.                                                              

Nabídka se vztahuje na tábory zaplacené do 31. 8. 2014. Žadatelé musí doložit originální platební 

doklad. Udělat to mohou na kterékoliv pobočce VZP – do vyčerpání vyčleněné částky. 

Ozdravné pobyty - VOZP 
Lze přispět do výše 1000,- Kč na ozdravné pobyty dětí a mládeže pořádané školami (lyžařský 
výcvik, škola v přírodě), případně jinými školskými zařízeními (dle dohody i neziskovými 
organizacemi) v trvání minimálně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. 
K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady: 

     - žádost o poskytnutí příspěvku (formulář možno stáhnout z internetu nebo získat na pobočce VoZP) 

     - potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku;  

     - potvrzení musí obsahovat termín pobytu, jeho délku a uhrazenou finanční částku. 
  

Program zdravé dítě – ZPMV ČR                                 
Pojištěnec - dítě od 7 do 15 let - může čerpat příspěvek na dětský tábor v r. 2014 do výše 500 
Kč. 


