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SMLOUVA o péči o dítě na příměstském táboře 

1. Předmět smlouvy  

1.1 Touto smlouvou se zřizovatel zavazuje zajistit péči o dítě rodičům v Lesním klubu Pampeliška 

konající příměstský tábor v termínu:______________________________________ 

rodiče při podpisu této smlouvy mají již uhrazený poplatek za tábor za dítě. 

V případě nenastoupení tohoto dítěte na tábor se peníze nevrací, je však možné za sebe poslat 

náhradníka. 

Obědy budou odebírány ze stravovacího zařízení. Poplatky za obědy budou hrazeny k poslednímu dni 

tábora na výše uvedený účet. Hrazeno bude obědů za 5 dní pobytu dítěte. Pokud by dítě některý den 

chybělo na táboře, platba za oběd se nevrací, ale rodič si může oběd vyzvednout. 

Svačinky chystají dětem rodiče (dopolední a odpolední) + pití. Na táboře zajistíme jeho doplnění 

čistou vodou. 

1.2 Dítětem se v této smlouvě rozumí (jméno, příjmení, datum narození): 

 _________________________________________________  

1.3 Rodiče prohlašují, že jsou zákonnými zástupci dítěte a že jsou oprávnění za dítě v rozsahu 

zákonného zmocnění jednat.  

 

 

tel:774189100


2. Povinnosti a práva zřizovatele a rodiče 

2.1 Zřizovatel se zavazuje zajistit péči o dítě v bezpečné prostředí.  

2.2 Zřizovatel poskytne v případě potřeby dítěti první pomoc. Rodiče dávají zřizovateli s poskytnutím 

první pomoci dítěti souhlas. 

2.3. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit sms 774189100 koordinátorce provozu Aleně Markové.  
 

2.4. Rodiče se zavazují písemně informovat zřizovatele o zdravotních, stravovacích a dalších 

omezeních dítěte vyplněním přihlášky, a to před zahájením docházky. Přihláška je přílohou této 

smlouvy.  

2.5. Rodiče dávají zřizovateli souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních 

údajů dle ,,GDPR“ svých, dítěte a osob pověřených rodiči k vyzvednutí dítěte, a to po dobu 1 roku. 

Tento souhlas je odvolatelný. Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění předmětu této 

smlouvy zřizovatelem. Zřizovatel se zavazuje nakládat s osobními a důvěrnými informacemi o dítěti, 

rodičích a osob pověřených v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a ,,GDPR‘‘.  

2.6. Rodiče  DÁVAJÍ – NEDÁVAJÍ zřizovateli souhlas s pořizováním foto snímků dítěte a zveřejnění 

těchto snímků na webových stránkách klubu, facebooku a dalších propagačních materiálech školky. 

Fotografie slouží pro propagaci činnosti klubu. 

 

3. Trvání smlouvy  

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a posledním dnem tábora na který je dítě přihlášeno 

končí i tato smlouva. 

 

4. Další ustanovení  

4.1 Podpisem smluvní strany potvrzují, že přečetly a souhlasí s obsahem smlouvy a přílohou 

zdravotního dotazníku. 

4.2. Podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů. 

 

V ……………………………… dne…………………………..                V……………………….. dne………………………………. 

 

Podpis rodiče matka: ......................................   podpis předsedy Alena Marková ………………… 

 

Podpis rodiče otec : .....................................  


