SMLOUVA K PÉČI O DÍTĚ
pro příměstské tábory 2018
Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
Adresa: Komenského 112, 742 83 Klimkovice
Telefon: 725 166 100

e-mail: mozaika.navratova@seznam.cz

IČO:

číslo bankovního účtu: 3202285319/0800

270 23 966,

zastoupeno: Bc. Renata Návratová
a
zákonní zástupce dítěte (dále rodiče)
jméno a příjmení matky:
bydliště:
telefon:
e-mail:
jméno a příjmení otce:
bydliště:
telefon:
e-mail:
zastupující dítě
jméno a příjmení dítěte:
datum narození:
zdravotní pojišťovna:
uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku a za podmínek dále uvedených tuto
smlouvu k péči o dítě pro příměstské tábory 2018
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1. Provoz a program příměstského tábora
1.1. Dítě se účastní příměstského tábora:
Název:Jarní p. Tábor „Jak

se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Termín: 12. - 16. 3. 2018
Provozní doba tábora je od 6:30 do 17:00 hod.
Místo konání: CVČ MOZAIKA Klimkovice, Komenského 112, 742 83 Klimkovice
Cena: 500,Tábor se uskuteční, jestliže se přihlásí minimálně 15 dětí.
1.2. Dítě přichází na tábor v době od 6:30 do 8:15 hod.

samo – v doprovodu *

Dítě odchází z tábora v době od 15:30 do 17:00 hod. samo – v doprovodu *
*prosím, nevyhovující škrtněte
1.3. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič telefonicky na čísle 725 166 100,
(případně Klubový tel.: 608 257 480) – platí smluvní podmínky příměstského tábora.
V průběhu tábora nás můžete kontaktovat na Klubovém telefonu: 608 257 480.
1.4. V průběhu tábora jsou děti hodně na zahradě, na výletech do okolí |
Klimkovic i jiných míst. Každý tábor je tematicky laděn – střídají se sportovní, kreativní a
další aktivity.
1.5. MOZAIKA zajišťuje obědy – v místní restauraci a celodenní pitný režim. Děti si nosí své
svačiny z domova – doporučujeme dopolední i odpolední.
Mé dítě má – nemá omezení ve stravě*

(*prosím, nevyhovující škrtněte)

pokud má – uveďte prosím jaké.........................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
1.6. Děti mají vhodné oblečení – pro vnitřní i vnější aktivity, přezůvky
dovnitř, pevnější obuv do sálu (např. tenisky), obuv na zahradu, láhev
na pití, pláštěnku, batůžek. Věci si mohou v průběhu tábora nechávat v šatně MOZAIKY.
1.7. Výše úhrady za tábor se řídí smluvními podmínkami příměstských táborů.
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2. Práva a povinnosti provozovatele
2.1. Provozovatel se zavazuje zajistit péči v souladu s potřebami dítěte v bezpečném prostředí.
2.2 . Vychovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového
stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí na táboře.
2.3. V průběhu tábora probíhá tento harmonogram:
6:30 – 8:15 hod.

Příchod dětí na tábor, hraní deskových her

8:00 – 9:30 hod.

Ranní společný program

9:30 – 9:45 hod.

Dopolední svačina

9:45 – 11:45 hod. Dopolední aktivní program
11:45 – 12:45 hod. Oběd
12:45 – 13:30 hod. Poobědová relaxace
13:30 – 15:30 hod. Odpolední aktivní program
15:30 – 17:00 hod. Odpolední svačina, hry, další aktivity, odcházení dětí domů

3. Práva a povinnosti rodičů
3.1. Přílohou této smlouvy jsou a rodiče jsou povinni nejpozději v den nástupu dítěte na tábor
odevzdat (originál):
a/ Přihláška dítěte na příměstský tábor, součástí jsou smluvní podmínky tábora
b/ Potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce (pokud neodevzdali na dřívějším táboře nebo v
Mozaikovém Klubu)
Rodiče jsou povinni v den nástupu dítěte na tábor dále odevzdat:
d/ Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (potvrzují rodiče s datem dne nástupu dítěte na tábor)
e/ Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
3.2. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni informovat provozovatele o zdravotních potížích dítěte, případně
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh příměstského tábora.
3.3. Rodiče jsou povinni ihned oznamovat jakékoliv změny svého postavení na trhu práce.
V případě zjištění nepodání tohoto oznámení v situaci, kdy zákonný zástupce přestane patřit do
cílové skupiny projektu , budou zákonní zástupci dítěte hradit péči o dítě v plné výši.

3

4. Další ustanovení
4.1. Rodiče souhlasí s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro
potřeby projektu registrační číslo CZ.03.1.51./0.0/0.0/15_013/0000184, ve smyslu zákona 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas udělují jako podpořené osoby na dobu zapojení v projektu (tedy po
dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů
vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení
závěrečné platby příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Informace o podpořených
osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje podpořených
osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě,
s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě
zvláštních předpisů.
4.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oběma stranami.
4.3. Přílohy této smlouvy jsou uvedené v bodě 3.1.
Smlouva je platná po dobu konání tábora – uvedeno v bodě 1.1.
Podpisem smlouvy rodiče a provozovatel potvrzují, že se seznámili, rozumí a souhlasí s obsahem
smlouvy.

V………………………. dne ………

V Klimkovicích dne …..……………

Podpisy obou zákonných zástupců:

Podpis CVČ MOZAIKA Klimkovice:

1)…………………………………. …..

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

2)…..........................................................
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