
  

  

SMLOUVA O ÚČASTI DÍTĚTE V PROJEKTU „KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT NA ÚZEMÍ MAS KRUŠNÉ HORY“ 

  

MAS Krušné hory, o. p. s. se sídlem  

Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov 

Zastoupena Ing. Janou Urbánkovou, ředitelkou organizace  

Pověřená osoba: Bc. Lenka Vaňková 

(dále jen „poskytovatel“)  

a  

Rodiče:  

otec: _____________________________________________, dat.nar. ________________________, 

bydliště: __________________________________________, PSČ _______________________,      

tel.: _______________________, e-mail: _____________________________________________,  

 

matka: ____________________________________________, dat.nar. ________________________, 

bydliště: __________________________________________, PSČ _______________________,     

tel.: _______________________, e-mail: ______________________________________________  

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“) jakožto zákonní zástupci  

 

dítěte:_____________________________, dat.nar. ____________________ místo narození: 

_______________________, bydliště: *____________________________________,  

PSČ __________________, zdravotní pojišťovna: ___________________________(dále jen „dítě“)  

  

  

  

  



  

  

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit účast dítěte do projektu formou účasti na 

„Komunitním táboře MAS Krušné hory“ v předem dohodnutém termínu v době jarních a letních 

prázdnin 2023. 

1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v daném turnuse a uhradit v plné výši táborový 

příspěvek.  

 

1.3 Rodiče se zavazují předat poskytovateli včas úplné informace nutné k administraci tábora. 

  

2. MÍSTO A ČAS REALIZACE KOMUNITNÍHO TÁBORA MAS KRUŠNÉ HORY, TRVÁNÍ SMLOUVY  

2.1 Základna tábora bude v Oblastní charitě Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov. 

2.2 Tábor bude realizován v pracovní dny v době letních prázdnin, po dobu minimálně 8 hodin denně, 

a to v čase nastaveném dle potřeby rodičů. Nejdříve však v 6:30, nejpozději do 16:00 hod. 

2.3 Smlouva se uzavírá na rok 2023.  

2.4 Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Před 

skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, jestliže rodič závažným 

způsobem opakovaně narušuje realizaci tábora, neuhradil včas táborový příspěvek, jeho dítě je 

nezvladatelné v kolektivu, soustavně narušuje režim, dopouští se fyzických útoků nebo jiným závažným 

způsobem narušuje průběh tábora. Na tuto skutečnost bude rodič upozorněn osobně při předávání 

dítěte, případně telefonicky. Pokud nedojde k akceptaci této skutečnosti, nebude dítě zařazeno do 

dalšího možného turnusu. 

 

3. ÚHRADA TÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU, ČAS  

3.1 Účast na Komunitním táboře je částečně financována z projektu Kvalitnější život na území MAS 

Krušné hory.  Na úhradě stravy a volnočasové aktivity se podílí rodič.  

3.2 Výše táborového příspěvku pro rok 2023 je stanovena ve výši: 1 400,- Kč 

Podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že souhlasí s výší příspěvku.  

3.3 Táborový příspěvek je splatný předem, nejdéle 20 pracovních dní před zahájením konkrétního 

turnusu, a to na účet 3074989329/0800 případně osobně v kanceláři MAS Krušné hory, Mírové 

náměstí 733, 363 01 Ostrov, 2. patro, v čase 10:00 – 15:00 hod po předchozí domluvě.  Platební údaje 

obdrží každý rodič individuálně. 



  

3.4 Táborový příspěvek je považován za paušální platbu, není prováděno vyúčtování. V případě 

onemocnění dítěte delší než 1 den, bude vrácena část příspěvku ve výši nespotřebovaného 

stravného.  

4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM  

4.1 Poskytovatel se zavazuje dítěti poskytovat stravovací služby.  

4.2 Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Rodič dle svého 

uvážení a programu dne může dítěti přibalit vlastní svačinu a pití. 

4.3 Během dne se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim.  

4.4 Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že dítě netrpí žádným onemocněním či alergií 

na jakoukoliv běžnou součást stravy. V případě, že se v průběhu smlouvy vyskytne u dítěte onemocnění 

či alergie, pro které nebude vhodné dítěti podávat určité potraviny a nápoje, jsou rodiče povinni o této 

skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele.  

4.5 V případě akutního onemocnění dítěte je možné dítě odhlásit ze stravování pro následující den, 

a to nejpozději do 12,00 hod. dne, kdy se dítě mělo účastnit tábora. Pokud nebude omluva provedena, 

budou náklady za stravu běžně účtovány dle denního rozpisu. 

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE  

5.1 Poskytovatel zavazuje k zajištění zkušených vedoucích.                                                                                                       

5.2 Účast dítěte na Komunitním táboře je podpořena z Operačního programu Zaměstnanost Plus, 

registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000196, název projektu Kvalitnější život na 

území MAS Krušné hory. Podpořené osoby /rodiče/ mají za povinnost doložit podepsanou 

Smlouvu, Přihlášku, Monitorovací list podpořené osoby a další informace týkající se dítěte. 

Nebude-li vše požadované dodáno, nebude možné dítě přijmout k účasti na Komunitním táboře. 

5.3 Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat rodiče 

dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě rodiči, případně 

osoby uvedené v Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte k Komunitního tábora MAS Krušné 

hory, nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.  

5.4 Rodiče se zavazují po skončení denního programu vyzvednout dítě osobně, popřípadě dle 

vyplněného formuláře Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte je možné předat dítě jiné 

osobě či ho pustit samotné.  

5.5 Rodič bere na vědomí možnost pozdějšího ukončení denního programu v závislosti na volnočasové 

aktivitě. O tomto budou rodiče včas informováni.  

5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo změny programu v závislosti na aktuálním počasí. 



  

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem.  

6.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat každý 

rodič samostatně.  

6.3 Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této 

smlouvě, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů vyplývajících z požadavků na 

administraci projektu Kvalitnější život na území MAS Krušné hory.  

6.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných 

osobních údajů a prohlašují, že byli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

informováni o zpracování osobních údajů.  

6.5 Podpisem této smlouvy dávají – nedávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval 

obrazové, zvukové či audiovizuální záznamy dítěte za účelem propagace svých služeb a tyto záznamy 

zveřejňoval. Při tom se provozovatel zavazuje nakládat se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte.  

6.6 Rodíče souhlasí  - nesouhlasí se založením WhatsAppové skupiny pro rychlejší komunikaci v rámci 

informací o programu a jeho případných změnách, přenosu fotografií apod. 

6.7 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.  

6.8 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží 1 vyhotovení.  

 

6.9 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly jim. Na 

důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své podpisy. Smluvní 

strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této smlouvy.  

  

  

V Ostrově dne:   

  

  

--------------------------------------------------                                        ------------------------------------------------------- 

            Za MAS Krušné hory                                                                                    za rodiče 

             Bc. Lenka Vaňková                                                                            


