
Název projektu: Prázdninové výlety ,,S Dráčkem za pokladem“
Reg. Číslo: CZ.03.065/0.0/0.0/16_047/0015907

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře

Zákonní zástupci dítěte/ jméno a příjmení dítěte/:  ………………………………………………….. ..   

Bytem …………………………………………………………datum narození: ……………….

(dále „účastník“)

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 1:……………………………………………………….
                  

Bytem …………………………………………………………datum narození: ……………….

a

Jméno a příjmení zákonného zástupce 2:……………………………………………………..
  

Bytem …………………………………………………………datum narození: …………….

 (dále jen „zákonný zástupce“ nebo „objednatel“)

a oraganizátor 

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s., Lubenská 2309, 269 01 Rakovník, IČ: 01696084

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře. 

1. Podpisem smlouvy se zákonní zástupci zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z této
smlouvy. Předmětem smlouvy mezi organizátorem příměstského tábora a zákonným zástup-
cem dítěte je zajištění účasti dítěte na příměstském táboře. Náplní tábora budou typické aktivi-
ty pro tento typ péče o děti (hry, soutěže, turistika,  výtvarná a sportovní činnost dětí). 
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2. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi organizátorem a zákonnými zástupci dítěte při
zařazení dítěte do příměstského tábora, který se bude konat v termínu: 

 29.6.2020 – 3.7.2020 – Parkour, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

                                    - Vodáci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník a řeka Berounka

                                    - Nevodáci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 7.7.2020 – 10.7.2020  - Vynálezci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 13.7.2020 – 17.7.2020 – Rytíři, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 20.7.2020 – 24.7.2020 – Indiáni, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 27.7.2020 – 31.7.2020 – Vládci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 3.8.2020 – 7.8.2020 – Neandrtálci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 10.8.2020 – 14.8.2020 – Kuchaři, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 17.8.2020 – 21.8.2020 – Sportovci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

 24. 8.2020 - 28. 8.2020 – Zemědělci, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

                                       - Parkour, Pod Nemocnicí 2173, Rakovník

3. Podmínkou  přijetí  dítěte  je  zákonným  zástupcem  podepsaná  přihláška  a  zaplacení  tábora
v ceně:=1.500,-Kč.

4. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil
se smluvními podmínkami a souhlasí s nimi.

5. Účastník je povinen dodržovat režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny tý-
kající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které
může poškozovat ostatní účastníky nebo majetek organizátora. 

6. Příměstský tábor je  určen pro rodiče dětí,  kteří  jsou v pracovněprávním vztahu,  v procesu
vzdělávání nebo rekvalifikace nebo v postavení podpořené osoby na trhu práce. Zákonný zá-
stupce je povinen uvádět pravdivé informace o svém postavení na trhu práce. 

7. Podmínkou přijetí účastníka je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, ode-
vzdání potvrzení o postavení na trhu práce a zaplacení akce. 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran upravuje provozní řád příměstského tábora, který je
k nahlédnutí v Centru DRAK na www.hlidaniudracka.cz 

V Rakovníku dne.......................20..
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………………………………..

Zákonný zástupce 

………………………………

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.

Andrea Nytrová Parobková, ředitelka
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