
 

 
 

strana 1 z 4 

 

  

 

SMLOUVA O ÚČASTI DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 
 

 

Smluvní strany: 

 

Little Monkeys, z.s., identifikační číslo: 226 05 690 

se sídlem Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem  

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. 

zn. L 8157, 

za něhož jedná BcA. Eva Synková Reitererová, výkonná ředitelka 

č. účtu: 107-3055700227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 
 

 

na straně jedné (dále též jen „poskytovatel“), a 

 

rodiče 

jméno a příjmení zák. zástupce dítěte: _______________________________________ 

datum narození:   ___________________________________________________ 

trvalý pobyt:   ___________________________________________________ 

tel. číslo:   ___________________________________________________ 

e-mail:    ___________________________________________________ 

 

na straně druhé (dále „rodič“), jakožto zákonný zástupce 

 

jméno a příjmení dítěte: ___________________________________________________ 

datum narození:  ___________________________________________________ 

trvalý pobyt:   ___________________________________________________ 

zdravotní pojišťovna:  ___________________________________________________ 
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je účast dítěte na příměstském táboře pořádaném spolkem 

Little Monkeys v Roudnici nad Labem a blízkém okolí. Místo konání tábora je Roudnice 

nad Labem a blízké okolí, dle konkrétního vybraného turnusu a náplně tábora. 

 

 

II. 

Přihlášení dítěte  

1. Dítě přihlašuje rodič na jednotlivé turnusy příměstských táborů pomocí elektronické 

přihlášky na internetových stránkách poskytovatele.  

2. Rezervace místa vzniká až potvrzením umístění dítěte na konkrétní turnus táborů. 

 

 

III. 

Podmínky přijetí dítěte na tábor 

1. Realizace tohoto letního kempu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Je určena dětem, které ve školním roce 2020/21 plnily povinnou školní 

docházku.  

2. K přijetí dítěte na tábor jsou potřeba vyplnit následující dokumenty: Závaznou 

přihlášku, souhlasy GPDR a před nástupem na turnus tábora pak „Čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti dítěte“ a doložit negativní antigenní test. 

3. K přijetí dítěte dochází podpisem této smlouvy. 

 

 

IV. 

Cena služeb a úhrada částky 

 

1. Příměstský tábor Little Monkeys, z.s. je zcela hrazen z dotace Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Evidenční číslo projektu: 0182/12/KEMP/2021 
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V. 

Rozsah služeb 

1. Náplň táborů odpovídá zaměření jednotlivých turnusů. 

2. Po celou dobu pobytu dítěte je zajištěn adekvátní dozor. Dozor zajišťují lektoři, trenéři, 

pedagogové, chůvy. 

3. Provoz tábora je od 7:30 do 16:30.  

4. Děti jsou na dobu pobytu pojištěny. 

 

 

VI. 

Zrušení turnusu tábora ze strany zákonného zástupce dítěte 

1. Rodič je oprávněn zrušit smluvní vztah s poskytovatelem před zahájením tábora i v jeho 

průběhu, a to elektronicky – e-mailem. 

2. Rodiče jsou v případě neúčasti dítěte povinni uhradit náklady, které poskytovateli do 

doby zrušení účasti již vznikly. 

3. V případě zrušení účasti v termínu 5 dní a méně před začátkem konkrétního turnusu 

uhradí rodič manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. 

 

 

VII. 

Zrušení pobytu poskytovatelem 

1. Poskytovatel může zrušit smluvní vztah před zahájením tábora či v jeho průběhu 

v následujících případech: 

- Pokud dítě vážně narušuje průběh tábora 

- V případě, že dítě jeví známky nemoci 

- V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů ze strany rodiče 

- V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění poskytovatele. V důsledku 

tzv. vyšší moci. 
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VIII. 

Doba trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 

smluvních stran. 

2. Smlouva je uzavírána na dobu od data podpisu poslední ze smluvních stran do 31. 8. 

2021 a platí na všechny turnusy příměstských táborů v daném roce. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za oba rodiče jakožto zákonné zástupce dítěte 

a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy právně jednat každý 

rodič samostatně. 

2. Rodiče se zavazují po skončení denní péče dítě vyzvednout osobně, popřípadě 

předložit písemný souhlas, ve kterém bude uvedeno, kterým dalším osobám může 

být dítě předáno, či zda může jít dítě domů samostatně. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly, že je projevem jejich 

vážné, pravé a svobodné vůle, že toto právní jednání nečiní v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V ______________dne __________   V _______________dne ___________ 

 

 

 

_____________________________       ________________________________  

                   poskytovatel                  zákonný zástupce dítěte 


