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Smlouva s rodiči  
na zajištění příměstského tábora v Jezdeckém klubu Černousy 

(v termínu 9.3.-13.3.2020) 

 
Smluvní strany: 
 
Jezdecký klub Černousy, zapsaný spolek 
Sídlo : Černousy 50, 463 73 Černousy 
IČ: 04831438 
Telefon – +420 777 312 171 kontakt: Lukáš Procházka 
Zastoupený (statutární orgán) : pan Jaroslav Klinger 
dále jen „Klub“,  
 
a 
 
jméno dítěte: 
jméno rodiče (matky nebo otce – bydlící ve společné domácnosti): 
místo trvalého pobytu:  
zaměstnavatel: 
Telefon – kontakt: 
e-mail – kontakt: 
dosažené vzdělání: 
ekonomická aktivita (vyberte platné): zaměstnanec – podnikatel – aktivně hledající zaměstnání 
dále jen „Rodič“, 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem smlouvy je poskytování péče o dítě v průběhu příměstského tábora v Klubu v rámci 
projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009686 s názvem „Příměstské tábory v Jezdeckém 
klubu Černousy“ v rámci operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v období od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2022. 
 

II. Práva a povinnosti Klubu 
 

1) Klub je povinen zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v souladu s 
jeho potřebami a zájmy rodičů.  
2) Klub je povinen dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. 
3) Všechny pečující osoby Klubu mají potvrzení od lékaře, že mohou pracovat s dětmi, čistý výpis z 
rejstříku trestů a jsou zaměstnavatelem řádně pojištěny. Dětem zajistí zábavný a pestrý program. 
4) Klub má právo být informován o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech. 
5) V případě zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která by mohla ohrozit 
zdraví dítěte, pečující osoba neprodleně kontaktuje rodiče na výše uvedeném kontaktu. 
 

III. Práva a povinnosti Rodičů 
 
1) Rodič má právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou a postoji. 
2) Rodič je povinen informovat o zdravotním stavu dětí zejména o omezeních, která by mohla 
ovlivnit pobyt dětí na příměstském táboře, o potřebách a zájmech dětí. 
3) Rodič je povinen děti před nástupem do tábora pojistit proti úrazu. 
4) Rodič je povinen předložit před zahájením turnusu tábora povinné doklady o vazbě na trh práce 
(potvrzení zaměstnavatele, potvrzení ČSSZ v případě podnikatelů, potvrzení ÚP u osob, které si 
aktivně hledají zaměstnání). V případě nedoložení potvrzení nebude dítě do tábora přijato. 
5) Rodič je povinen vykazovat součinnost při vyplňování všech formulářů potřebných k projektu. 
V případě včasného nedoložení potřebných formulářů uhradí sankci 2000 Kč. 
6) Rodič se zavazuje dodržovat otevírací dobu Klubu, případné výjimky dle předchozí domluvy.  
7) Rodič souhlasí s tím, že Klub zpracovává jejich osobní údaje s oprávněným zájmem příjemce 
podpory z OP Zaměstnanost. Tyto údaje budou archivovány po dobu 5 let od doby skončení 
projektu. 
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8) Rodič souhlasí s pořizováním fotografií, popřípadě audio či video záznamů pro účely vykazování 
efektivního využití dotace a propagaci klubu. Tyto materiály budou archivovány po dobu 5 let od 
doby skončení projektu. 
 
 

IV. Otevírací doba Klubu 
 

1) Otevírací doba Klubu v průběhu turnusu příměstského tábora je v pondělí – pátek, od 08.00     
do 16.30 hod .  
2) Rodič dítě dopraví na místo konání tábora denně před zahájením a vyzvedne po ukončení 
otevírací doby. Klub eviduje denní docházku dětí pro účely monitoringu projektu. 
4) Bude-li dítě vyzvedávat jiná osoba než rodič, je třeba tuto skutečnost sdělit písemně lektorům 
udáním jména a čísla průkazu pověřené osoby. Klub má právo ověřit totožnost pověřené osoby, 
příp. odmítnout vydání dítěte. 
5) Omlouvání dítěte z docházky provede rodič nejlépe den předem na výše uvedeném telefonním 
čísle. 
 

V. Stravování a doprava 
 

1) Klub je poskytován zdarma a nezahrnuje stravu a dopravu. Strava je zajištěna třetí stranou, 
společností FKP Frýdlant s.r.o. za úhradu. Dopravu je povinen zajistit Rodič. 
 

      
VI. Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.  
2) Tato smlouva může být měněna, doplňována či upřesňována po dohodě smluvních stran jen 
písemně.  
3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
4) Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o výše uvedeném obsahu připojují 
účastníci své vlastnoruční podpisy.  
 
 
V Černousích dne ........................  
 

 

 

 

 
…………………………………………    …………………………….. 
  Rodiče               Klub  
 

 


