
 
 

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře 
 

 

Smluvní strany 

 

Organizátor: STEJIKA, s.r.o., sociální podnik 

sídlo Krále Jiřího z Poděbrad 843, 38601 Strakonice 

provozovna Lidická 170, 38601 Strakonice 

IČO 04534727 

zástupce Ing. Ivana Kadochová 

tel. číslo 603 184 421 

 

Rodiče/zákonní zástupci  

jméno matky dítěte  

datum narození matky  

trvalé bydliště matky 
 

 

tel. číslo matky  

žije s dítětem ve společné domácnosti ANO/NE1 

 

jméno otce dítěte  

datum narození otce  

trvalé bydliště otce 
 

 

tel. číslo otce:  

žije s dítětem ve společné domácnosti ANO/NE1 

 

jméno dítěte/dětí  

datum narození dítěte  

trvalé bydliště dítěte 
 

 

 

 

1 nehodící se škrtněte 

  



I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě, které se účastní příměstského tábora 

v termínu ……………………….………….v rámci projektu s názvem „Příměstské tábory pro všechny“. 

 Tento příměstský tábor je realizován za podpory dotace z Operačního programu zaměstnanost, číslo 

projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656 (dále jen „projekt“). Projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

2) Tábory jsou určeny pro děti ve věku do 15 let, jejichž rodiče jsou v pracovněprávním vztahu nebo 

procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikace nebo jsou v postavení podpořené osoby na trhu 

práce. 

 

II. Platební a storno podmínky 

1) Výše úhrady za poskytovanou péči o dítě během příměstského tábora činí 1200,- Kč. (cena za 1 dítě/ 

1 turnus). Rodiče dítěte hradí stravu, cestovné a pojištění dítěte, z projektu je hrazena péče lektorů, 

pronájem prostor a pomůcky.  

2) Rodiče se zavazují uhradit částku 1200,- Kč bezhotovostním převodem na účet č. 2900907221/2010. 

3) Storno podmínky jsou následující: odhlášení dítěte více než 7 dní před začátkem tábora = storno 

poplatek 30%, odhlášení dítěte 7 (včetně) a méně dní před začátkem tábora = storno poplatek 60%. 

Pokud za sebe účastník najde náhradníka, storno poplatky se neplatí. V případě zrušení táborů 

z důvodu nařízení vlády v souvislosti s Covid-19 bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. 

 

III. Práva a povinnosti organizátora 

1) Organizátor má právo být informována o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech. 

2) Organizátor je povinen zajistit řádnou péči o dítě na příměstském táboře. Tato péče je přiměřená 

věku dítěte a je v souladu s jeho potřebami a zájmy, postoji a názory rodičů. 

3) Organizátor je povinen dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém příměstský tábor probíhá. 

Organizátor zajistí dostatek desinfekčních prostředků a bude dbát pokynů pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví v souladu s aktuálně platným nařízením vlády. 

4) Organizátor prohlašuje, že všichni lektoři/vedoucí pečující o děti v rámci příměstských táborů jsou 

způsobilí pro práci s dětmi. 

5) Organizátor prohlašuje, že má sjednáno úrazové pojištění dětí/účastníků  a pojištění proti škodě 

způsobené třetí straně. 

6) Po dobu konání příměstského tábora přejímá organizátor odpovědnost za bezpečnost  

dětí/účastníků.  V případě úrazu, neobvyklého stravu dítěte či nenadálé situace, která by mohla ohrozit 

zdraví dítěte, lektor neprodleně kontaktuje rodiče na výše uvedeném telefonním čísle. 

7) V případě opakovaného závažného porušení Provozního řádu tábora, neuposlechnutí pokynů 

organizátora či ohrožování ostatních účastníků má organizátor právo dítě z tábora vyloučit.  



8) Organizátor je oprávněn zrušit tábor v případě nepředvídatelných mimořádných okolností – zejména 

při ohrožení bezpečnosti, zdraví a života účastníků.  Účastnický poplatek bude v tomto případě 

navrácen v plné výši. 

 

VI. Práva a povinnosti rodičů 

1) Rodiče/zákonní zástupci dítěte jsou povinni pravdivě informovat organizátora o zdravotním stavu 

dětí a jejich potřebách.  Rodiče jsou povinni uvádět pravdivé osobní informace a informace o svém 

postavení na trhu práce. 

2) Z důvodu spolufinancování ze zdrojů ESF se rodiče zavazují odevzdat vyplněnou a oběma rodiči 

potvrzenou relevantní část Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (A, B nebo C), 

v případě OSVČ potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění (formulář D). Toto Potvrzení 

rodiče odevzdají nejpozději 3 pracovní dny před nástupem dítěte na tábor. 

3) Rodiče dítěte jsou povinni vykazovat součinnost při vyplňování všech formulářů potřebných 

k projektu. Před nástupem na tábor odevzdají řádně vyplněnou Přihlášku na příměstský tábor a Čestné 

prohlášení o nepřítomnosti příznaků infekčního onemocnění. 

4) Rodiče dítěte mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, postoji a rituály. 

5) Rodiče mají právo dítě z tábora odhlásit, odhlášení je možné písemnou formou na adresu 

organizátora nebo mailem na stejika.seidlova@gmail.com. Při odhlášení dítěte jsou účtovány 

stornopoplatky viz výše. 

6) Rodiče dítěte souhlasí s pořizováním fotografií, popřípadě video či audio záznamu pro účely 

vykazování efektivního využití dotace a za účelem propagace STEJIKA, s.r.o. Fotografie a případná videa 

budou archivovány po dobu 5 let po skončení projektu. 

7) Účastník akce je povinen dodržovat Provozní řád tábora a pokyny organizátora, především pokyny 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat 

ostatní účastníky či movitý i nemovitý majetek organizátora.  

8) Rodiče se zavazují uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

 

V. Průběh příměstských táborů 

1) Příměstské tábory STEJIKA probíhají v pracovní dny vždy od 8:00 do 16:00 v prostorách dětského 

klubu Klubíčko, v ulici Lidická 196, 38601 Strakonice a přilehlém okolí. Rodiče se zavazují přivádět dítě 

na tábor včas, případné změny v čase příchodu/odchodu je nutné předem konzultovat s vedoucím 

tábora. Po celou dobu konání tábora je dítě pod dozorem dospělého vedoucího/vedoucích. 

2) Náplní tábora budou herní, sportovní a tvořivé aktivity, důraz je kladen na zapojení dětí do kolektivu 

a pobyt dětí venku v přírodě. Součástí tábora je i celodenní pěší výlet (zpravidla ve středu). Detailní 

harmonogram tábora, vč. rozpisu výletů, bude rodičům poskytnut formou tabulky 7 dní před začátkem 

tábora. 



3) Rodiče výslovně souhlasí s tím, aby se přihlášené dítě zúčastňovalo sportovních aktivit a všech 

ostatních činností souvisejících s programem a provozem tábora. 

4) Dítě na tábor přivádí a z tábora odvádí rodič/ zákonný zástupce. Pokud si rodiče přejí, aby dítě 

odcházelo z tábora samotné, je nutné tuto žádost nahlásit předem písemnou formou. V tomto případě 

organizátor pozbývá zodpovědnosti za dítě ve chvíli, kdy dítě opustí prostory určené pro konání tábora. 

5) V době průběhu tábora je dítěti poskytována strava (svačina, oběd, svačina) a pitný režim. Obědy 

zajišťuje externí dodavatel (školní jídelna při VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice), svačiny a pitný režim dětem 

zajistí organizátor, dle aktuálně platných hygienických nařízení. Organizátor přihlédne k předem 

nahlášeným dietním požadavkům dítěte. 

 

VI. Souhlas se zpracováním a ochrana osobních údajů 

1) Organizátor je povinen v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 

0015656 zpracovávat, uchovávat a nakládat s osobními údaji účastníků příměstského tábora a osob 

podpořených v rámci tohoto projektu, a to jako správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

2) Rodiče/zákonní zástupci souhlasí se zpracováním osobních údajů, včetně informací o postavení na 

trhu práce, za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního 

fondu, které byly organizaci poskytnuty v rámci projektu OPZ. 

3) Osobní údaje je organizátor povinen zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména 

pak při přípravě zpráv o realizaci projektu. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 

deseti let od ukončení realizace projektu. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  

2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3) Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a jejímu obsahu 

porozuměly. Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o výše uvedeném obsahu připojují 

účastníci vlastnoruční podpisy. 

 

Ve Strakonicích dne …………………………. 

 

 

……………………………………………….     

……………………………………………….          …………………………………… 

rodiče dítěte          zástupce STEJIKA, s.r.o. 


