PODMÍNKY GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU

VZDĚLÁVÁNÍ

LETNÍ JAZYKOVÉ KEMPY
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Vyhlašovatelem grantového programu a poskytovatelem finančního příspěvku je Nadační fond ŠKODA
AUTO, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „vyhlašovatel“).

1. ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY
Vzdělávání a fungující lidské vztahy jsou základem zdravé komunity. Epidemie COVID-19 razantně
ovlivnila nejen školství jako takové, ale i mezilidské vztahy a socializaci mezi žáky. Uvědomujeme si, jak
důležité je tyto aktivity znovu aktivně podpořit. I proto vyhlašujeme grantovou výzvu, kterou chceme
studenty podpořit v účasti na letních kempech, které jim pomohou zlepšit jazykové dovednosti a
současně poznat nové přátele.
Cílem grantového programu je podpora středoškolských studentů v zlepšení úrovně angličtiny a
dalších dovedností a navázání nových sociálních vazeb. Cílem je rovněž podpořit studenty střední
školy, kteří by si vzhledem k majetkovým a rodinným poměrům nemohli účast na letním kempu
dovolit.

2. KDO MŮŽE ŽÁDAT?
O příspěvek z grantového programu může požádat student střední školy se sídlem na
Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku, který dovršil 15 let věku (dále jen „žadatel“). Žadatel je
oprávněn podat 1 žádost.
Pro účely grantového programu je území regionů určeno následovně:
Mladoboleslavsko – okres Mladá Boleslav
Rychnovsko – okres Rychnov nad Kněžnou
Vrchlabsko – ORP Vrchlabí, ORP Jilemnice

3. JAK NA TO?
Vyhlašovatel uhradí úspěšnému žadateli cenu letního jazykové pobytu z nabídky partnerských
společností. Celkově je pro tuto výzvu alokováno až 100.000 Kč.
Žadatel si může vybrat kemp od následujících organizátorů, a to v maximální částce 12.000 Kč.
Doprava: V případě, že organizátor nabízí možnost dopravy na kemp, lze tuto částku připočítat k ceně
kempu. Náklady na individuální dopravu nejsou hrazeny.
NABÍDKA JAZYKOVÝCH LETNÍCH KEMPŮ:
BERLITZ:
Mezinárodní jazyková škola s více než 140 lety zkušeností.
Kids Camp
- Termíny: 8. - 14.8. / 15. – 21.8.
- vhodný pro studenty do 16ti let
- odkaz na webovou stránku
DESCARTES
Vzdělávací agentura pořádající letní tábory angličtiny od roku 2003
Letní angličtina – Křivoklát - odkaz na webovou stránku, vhodný pro studenty do 19ti let
Letní angličtina – Kopřivná (pouze Penzion Mája) - odkaz na webovou stránku, vhodný pro studenty do
19ti let
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ENGLISH CAMPS
Intenzivní jazykový kemp s rodilými mluvčími. Celý kurz je zaměřen na mladé lidi, a proto je celý program
veden v hravém a zábavném stylu. Angličtina se nejen vyučuje v dopoledních blocích, ale je doslova na
každém kroku. Kemp je pořádán Církví bratrskou Trutnov a zastřešuje KAM (Křesťanská akademie
mladých, z. s. ), víra ale není podmínkou. Cena kempu je 3 500 Kč.
English Camp:
- Termín: 3. 7. – 10. 7.
- Cena: 3 500 Kč
- Lokalita: Trutnova
- Vhodné pro všechny středoškolské studenty
- Odkaz na webovou stránku
SYKA AGENCY
Agentura funguje již od roku 1994 a je možno si vybrat z 2 možností kempů:
1.) SUMMER TIME - https://www.detskytabor.cz/, vhodný pro studenty do 17ti let
2.) ENGLISH4YOU - https://www.englishcamp.cz/, vhodný pro studenty do 17ti let
DŮLĚŽITÉ VZÍT V POTAZ PŘI VÝBĚRU I AKTUÁLNÍ OBSAZENOST TERMÍNŮ.

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím online systému dostupného na webové
adrese www.nfsa.grantys.cz.
Příjem žádostí bude probíhat v období od dne 9. 6. do 20. 6. 2021 23:55 hodin. Úspěšní žadatelé budou
vyrozuměni do 25. 6. 2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí v jednotlivých regionech v případě,
že souhrnná výše požadované podpory dosáhne 1,25 alokované částky.
Příjemce v žádosti mj. uvede organizátora kempů, o jehož nabídku by měl zájem. Při výběru nabízených
organizátorů je zapotřebí vyplnit preferované datum, místo kempu z nabídky vybraného organizátora,
vyplnit částku za kemp. Výběr není závazný.
Student spolu s žádostí musí dodat následující materiály:





Potvrzení o středoškolském studiu žadatele
Motivační dopis v českém jazyce na téma „Proč chci na kemp?“ v maximálním rozsahu 1600
znaků včetně mezer, který bude obsahovat rovněž popis majetkových a rodinných poměrů
žadatele*
Kopie pololetního vysvědčení ze školního roku 2020/2021
Souhlas zákonného zástupce žadatele s účastí nezletilého na jazykovém kempu

*Zastáváme stanovisko rovnocenných podmínek pro všechny. Jsme si ale vědomi toho, že v životě často
nemají všichni stejné podmínky. I proto bychom rádi dali šanci těm, kteří by bez grantové podpory neměli
možnost se kempu účastnit. V tomto ohledu bude při posuzování žádostí přihlíženo k majetkovým a
rodinným poměrům žadatele.
POZOR! V případě nedodání některé z náležitostí při podání žádosti nebude žádost uznána!

5. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ
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Po ukončení přijímání žádostí dojde k jejímu posouzení ze strany vyhlašovatele a to ve dvou krocích:
1.

FORMÁLNÍ KONTROLA ŽÁDOSTI

Žádosti projdou prvotním posouzením z hlediska splnění formálních náležitostí a pravdivosti uvedených
informací. V případě nedodání některé z náležitostí bude žádost brána jako neúspěšná.
2. VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Výše ceny preferovaného letního jazykového kempu není hodnotícím kritériem. Jsou hodnoceny dodané
materiály:
a. Majetkové a rodinné poměry žadatele
b. Motivace žáka k účasti na letním jazykovém kempu
c. Dobré výsledky z anglického jazyka na pololetním vysvědčení

6. VYHODNOCENÍ
Po posouzení žádostí dojde ke stanovení úspěšných žadatelů. Úspěšní žadatelé budou kontaktování
vyhlašovatelem k závaznému domluvení pobytu na kempu a to do 25. 6. 2021.
V případě obsazeného termínu kempu, který si žadatel vybral, mu bude nabídnuta alternativa. Pokud
s alternativou nebude žadatel souhlasit, nárok na podporu mu zaniká a jeho místo bude nabídnuto
náhradníkovi.
Na grantový příspěvek není právní nárok. Vyhrazujeme si právo nerozdělit alokovanou sumu v plné výši,
pokud neshledáme podané žádosti dostatečně kvalitními.

7. PRAVIDLA PRO PŘÍJEMCE PODPORY
Pokud úspěšný žadatel zjistí, že není schopen na vybraný kemp odjet, či nastanou okolnosti znemožňující
jeho odjezd, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost vyhlašovateli a to nejpozději do 2 týdnů před
začátkem vybraného kempu. Vyhlašovatel může volné místo nabídnout náhradníkovi.
Úspěšný žadatel podpory je povinen řídit se vnitřními pravidly organizátora kempu a chovat se tak,
aby nepoškodil dobré jméno vyhlašovatele. Nadační fond ŠKODA AUTO nezodpovídá za případné
škody způsobené úspěšným žadatelem organizátorovi letního kempu.
Úspěšný žadatel se zavazuje do jednoho týdne po skončení pobytu na kempu dodat vyhlašovateli
následující:



Minimálně 1 fotografii ze svého pobytu na kempu pořízenou žadatelem, nebo vyobrazující
žadatele při aktivitách při kempu
Krátký text s minimem 500 znaků vč. mezer na téma „Co mi pobyt na kempu dal?“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo použít dodané materiály na svých komunikačních kanálech. Dodané
fotografie a písemnosti osobní povahy mohou být použity zejména na webových stránkách
vyhlašovatele, nebo mohou být zveřejněny obdobným způsobem. Jiným způsobem nebudou tyto
materiály a osobní údaje v nich obsažené zpracovávány.
V případě nedodržení pravidel ze strany úspěšného žadatele si vyhlašovatel vyhrazuje právo vyřadit
žadatele na účasti v dalších výzvách.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE
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e-mail: nadacnifond@skoda-auto.cz
Nadační fond ŠKODA AUTO
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
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