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Datum přijetí/
Empfangen am:

Přihláška pro německé svazy
na ambulantní rehabilitaci roce 2012

/
Anmeldeformular für Verbände der Deutschen
für kleine Rehabilitation im Jahr 2012
Název
svazu/Bezeichnung
des Verbandes:

I.

Všeobecné podmínky/Allgemeine Bedingugen

1. Žadatel se může přihlásit u příslušného německého svazu./Antragsteller hat sich bei
dem zuständigen Verband der Deutschen anzumelden.
2. Na ambulantní rehabilitaci se mohou přihlásit jen občané České republiky, kteří se
narodili 31.12.1945 nebo dříve./Antragsberechtigt sind am 31.12.1945 oder früher
geborene Bürger der Tschechischen Republik.
3. Na ambulantní rehabilitaci není žádný právní nárok./Es gibt keinen Rechtsanspruch an
die kleine Rehabilitation.
4. Vlastní podíl svazu na nákladech ambulantní rehabilitace činí 35 %, tj. 420,Kč/osoba. /Die Eigenbeteiligung des Verbandes an den Kosten der kleinen
Rehabilitation beträgt 35 %, das ist 420,- CZK/Person.
5. Vzdělávací a sociální dílo, o.p.s. oznámí svazu, jaký počet účastníků ambulantní
rehabilitace byl schválen. Jakmile svaz zaplatí vlastní podíl a doručí fakturu
z rehabilitačního zařízení vč. jmen a roku narození účastníků, uhradí Vzdělávací a
sociální dílo, o.p.s. částku 1.200,- Kč rehabilitačnímu zařízení. / BUSOW
benachrichtigt den Verband über die bewilligte Anzahl der Teilnehmer. Sobald der
Verband die Eigenleistung bezahlt und die Rechnung von der Reha-Einrichtung
einschliesslich der Namen und Geburtsjahre der Teilnehmer zustellt, überweist
BUSOW den Betrag 1.200,- Kč.
6. Žadatel nemůže získat příspěvek v témže roce současně na ambulantní rehabilitaci a
rehabilitační pobyt v lázeňském zařízení. / Der Antragsteller darf nicht in einem Jahr
gleichzeitig kleine und grosse Reha bezuschusst bekommen.
7. Přihlášku s jmenným seznamem účastníků zašlete nejpozději do 28.2.2012. /Das
Anmeldeformular mit dem namentlichen Verzeichnis der Teilnehmer schicken Sie
bitte spätestens bis zum 28.2.2012.
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II.

Seznam účastníků/Teilnehmerverzeichnis

V případě, že budeme nuceni krátit počet účastníků např. z důvodu velkého počtu
přihlášených osob, budeme brát účastníky postupně dle pořadí tohoto seznamu. / Falls wir die
Teilnehmerzahl zB. wegen zu grosser Zahl der Angemeldeten kürzen müssen, nehmen wir die
Teilnehmer der Reihenfolge in diesem Verzeichnis nach.
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Bydliště/Wohnsitz
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III. Prohlášení / Erklärung
Podáním přihlášky svaz potvrzuje, že jsou mu známy Všeobecné podmínky Vzdělávacího a
sociálního díla, o.p.s., že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.
Mit der Abgabe des Antrages bestätigt der Verband, daß ihm die Allgemeinen Bedingungen
des Bildungs- und Sozialwerkes, o.p.s. bekannt sind, daß er diesen zustimmt und daß er sie im
vollen Umfang akzeptiert.
V/In ...................... dne/am……..................

___________________________
Podpis zástupce a razítko
německého svazu
Unterschrift des Vetreters und
Stempel
des Verbandes der Deutschen

Tento projekt podporuje

2012

3

