Příloha č. 1

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře DSO POCIDLINSKO
- rok 2021 Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:
Telefon:
a
Provozovatel
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
Zastoupený Ing. Dušanem Šustrem, předsedou
Nepolisy, 75, 503 51
IČ: 048 22 986
dále jen „provozovatel“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře
Účastník
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem:

1. Podpisem smlouvy se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z této
smlouvy. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a zákonným zástupcem dítěte je
zajištění účasti dítěte na příměstském táboře.
2. Příměstský tábor je zorganizován v regionu Společná CIDLINA. Náplní tábora budou pohybové
a zájmové aktivity, hry, soutěže a výtvarná činnost.
3. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte při zařazení
dítěte do příměstských táborů DSO POCIDLINSKO – Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO II.
4. Účastníkem se rozumí osoba dítěte, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou, dokladem
dokazujícím splnění podmínky zaměstnání zákonného zástupce (viz zejména odst. 9 a 10 této smlouvy) a
uhrazení ceny tábora – „táborního“ ve výši 600,-Kč/1 dítě/1 termín příměstského tábora. Cena zahrnuje
stravu dítěte. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny jejich zák. zástupcem. Zákonný
zástupce dítěte přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah
mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká okamžikem podpisu zákonného zástupce na přihlášce
na příměstský tábor (dále jen „akce“).
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5. Storno poplatky budou akceptovány na základě písemné omluvy. Výše storno poplatku je následující:
DATUM odhlášení

do 30. dne před táborem
7 – 29 dní před táborem
Méně než 6 dní před táborem

VÝŠE STORNA
0%
50%
100%

STORNO POPLATEK
0,300,600,-

VRATKA
600,300,0,-

6. Účastník akce je povinen dodržovat režim dne a pokyny vedoucích a zaměstnanců tábora. Především pak
pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Zákonný zástupce je připraven si přijet pro své dítě
v kterýkoliv den i hodinu z jakýchkoliv vážných důvodů (zdravotních či kázeňských) na vlastní náklady.
7. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tábora. V případě
nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej
z příměstského tábora bez možnosti navrácení „táborního“. Účastník akce je povinen šetřit majetek
provozovatele tábora a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům akce. Účastník akce nesmí bez
souhlasu vedoucích opustit objekt či prostory konání akce.
8. Účastníkovi se zakazuje na tábor s sebou nosit mobilní telefon a další elektroniku a cennosti. Pořadatel za
ztrátu těchto věcí neručí. Pro případ kontaktování dítěte bude před táborem zveřejněn kontakt na hlavního
vedoucího.
9. Příměstský tábor je určen pro rodiče dětí, kteří jsou v pracovněprávním vztahu, v postavení OSVČ,
absolvují vzdělávání či rekvalifikaci, nebo v postavení podpořené osoby na trhu práce (evidování na
úřadu práce).
10. Zákonný zástupce dítěte je povinen uvádět pravdivé informace o svém postavení na trhu práce a zavazuje
se do 30. 4. 2021 odevzdat zástupci provozovatele tábora
• potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru v době konání příměstského tábora (viz Příloha
2A),
• OSVČ doloží Vyúčtování záloh na pojistném na důchodovém pojištění za rok 2020, případně
doloží potvrzení z ČSSZ (žádost na webu).
• Nezaměstnaní zákonní zástupci dítěte doloží potvrzení z Úřadu práce ČR o zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání (viz Příloha 2C) nebo potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu, či
studiu (viz Příloha 2B), pokud byl kurz ukončen/studium probíhá v době konání projektu.
Zákonný zástupce dítěte dokládá Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce za oba rodiče.
V případě výjimečných a opodstatněných případech lze použít Čestné prohlášení o neprokázání vazby na
trh práce u druhého rodiče (viz Příloha č. 3).
11. V den nástupu na příměstský tábor rodiče podepíší Informaci o zpracování osobních údajů a Čestné
prohlášení o pravdivosti údajů (bude předáno v den nástupu vedoucím).
12. Podmínkou přijetí účastníka na příměstský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška,
zaplacení táborného a předání veškerých požadovaných dokumentů kontatní osobě daného tábora. O
přijetí účastníka na příměstský tábor bude zákonný zástupce vyrozuměn nejpozději tři týdny před začátkem
daného turnusu vedoucím tábora ve vaší obci prostřednictví e-mailu. Provozovatel má právo příměstský
tábor dodatečně zrušit z organizačních důvodů nebo z vážných provozních důvodů. V takovém případě
bude zaplacené „táborné“ vráceno nejpozději do 15. 9. 2021.
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13. Provozovatel tábora má sjednáno úrazové pojištění dětí, provozovatel však doporučuje účastníkům, aby
dětem sjednali vlastní úrazové pojištění na dobu konání příměstského tábora.
14. Program je zajištěn v době vždy od 7,00hod do 16,00hod. Rodiče jsou povinni předat dítě nejpozději do
8,00hod. a vyzvednou si jej nejdříve v 15,00hod.
15. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se smluvními
povinnostmi a souhlasí s nimi, poučí si své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto smluvní povinnosti
respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto povinností.
16. Nedílnou součástí této smlouvy, (která je Přílohou č. 1 Přihlášky) je Potvrzení o postavení podpořené osoby
na trhu práce (Příloha č. 2A / 2B / 2C).
17. V den nástupu dítěte na akci se zákonný zástupce zavazuje předat hlavnímu vedoucímu akce
•
•
•
•

Potvrzení od lékaře (Příloha č. 4)
Prohlášení zákonného zástupce (Příloha č. 5) - bezinfekčnost,
Informace o zpracování osobních údajů a Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (Příloha č. 6)
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

18. Pokud zákonní zástupci nedoloží potřebné doklady, vyhrazuje si provozovatel právo dítě nepřijmout na
příměstský tábor.
19. Zákonný zástupce bere na vědomí, že během tábora bude pořadatel provádět videdokumentaci
a fotodokumentaci průběhu tábora a vytvořený materiál zveřejní k propagačním účelům (v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení EU 2016/679 General Data
Protection Regulation (GDPR) ze dne 27. dubna 2016). Provozovatel může pořízené fotografie/video
zveřejnit v listinné i elektronické podobě – např. v síti internet.
20. Zákonný zástupce zmocňuje provozovatele k zajištění neodkladné zdravotní péče pro účastníka, bude-li to
třeba, a k určení osoby oprávněné k neodkladné zdravotní péči dle zákona č. 372/ 2011 Sb. o zdravotních
službách.
21. Smlouva je vyhotovena ve 2 originálech.

V Nepolisech dne…………….

…………………………………………….
zástupce provozovatele
Ing. Dušan Šustr

V ………………………………..dne……………..

……………………………………………
zákonný zástupce
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