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Smlouva o poskytování služeb péče o děti 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Matka (nebo jiná osoba pečující o dítě ve společné domácnosti)  

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Bydliště (ulice, č. p., město, PSČ):….…………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zaměstnavatel : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Samoživitelka: ANO - NE (vhodné zakroužkujte) 

 

Otec (nebo jiná osoba pečující o dítě ve společné domácnosti)  

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Bydliště (ulice, č. p., město, PSČ):….…………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zaměstnavatel:……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Samoživitel: ANO - NE (vhodné zakroužkujte) 

 
(dále jen podpořené osoby)  
 

Dítě (ve věku do 15 let)  

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Bydliště (ulice, č. p., město, PSČ):….…………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dítě (ve věku do 15 let)  

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Bydliště (ulice, č. p., město, PSČ):….…………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dítě (ve věku do 15 let)  

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Bydliště (ulice, č. p., město, PSČ):….…………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
a  
 
Malyra, s.r.o. 
Sídlo: Na Návsi 44, 29501 Mnichovo Hradiště - Veselá  
IČO: 29130140 zastoupená Bc. Kamilou Sedlákovou, ředitelkou,  
(dále jen poskytovatel)  
 
 

II. 
Předmět smlouvy a podmínky poskytování služby 

 
Úprava vzájemného vztahu mezi příjemcem dotace (poskytovatel) a účastníkem (podpořené 
osoby) při realizaci aktivit projektu „Příměstský tábor Veselá 2021-2022“ č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015721 na základě: 8.výzvy OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná 
opatření III. 
 
Podpořené osoby jsou na základě této smlouvy přijaty do programu projektu zahrnujícího účast 
dítěte na příměstském táboře.  
 
Příměstský tábor probíhá ve Veselé u Mnichova Hradiště v areálu Domu Ludmila (Veselá 44, 
29501 Mnichovo Hradiště - Veselá) během hlavních školních prázdnin (červenec – srpen) po dobu tří 
let v týdenních termínech vždy v čase 7.00 – 17.00 hodin, 7. 00 – 8.30 (příchod dětí), 8.30 – 11.30 
(program tábora),11:30 – 12:00(oběd), 12:00 – 14:00(odpočinek, program tábora), 14.00 – 17.00 
(odchod dětí). Termíny na další roky budou upřesněny a zveřejněny vždy začátkem kalendářního 
roku.  
 
Podpořené osoby jsou závazně přihlášené po odevzdání vyplněných, podepsaných a potvrzených 
dokumentů: Závazná přihláška, Potvrzení ze zaměstnání/ČSSZ/úřadu práce (z důvodu 
spolufinancování ze zdrojů ESF, jak bylo uvedeno v informacích k příměstskému táboru). 
 
Podpořené osoby první den příměstského tábora doručí vyplněný a podepsaný formulář 
Prohlášení zákonného zástupce, ve kterém stvrdí zdravotní stav dítěte. O změnách zdravotního stavu 
dítěte během tábora jsou podpořené osoby povinné informovat pečující osobu neprodleně.  
 
V případě, že se podpořené osoby nemohou dostavit na denní program tábora, jsou povinni se 
předem omluvit pečující osobě popř. koordinátorce projektu.  
 
Podpořené osoby se zavazují k vyplnění Monitorovacího listu (podklad pro zprávy o realizaci 
projektu) před a po skončení účasti v projektu.  
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Účast v projektu je bezplatná, podpořené osoby uhradí v hotovosti v případě zájmu pouze oběd 
a cestovné a vstupy při mimořádných výletech.  
 
Poskytovatel seznámí podpořené osoby s pravidly účasti v projektu.  
 
Podpořené osoby jsou povinny dodržovat režim dne a pokyny pečující osoby, především pak 
pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Bez souhlasu pečující osoby nesmí dítě 
opustit objekty a prostory tábora. V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně 
nahlásit pečující osobě. Dítě je povinno zdržet se chování, které může poškozovat ostatní děti. 
Zákonný zástupce je povinen seznámit dítě před nástupem na tábor s těmito pravidly.  
 
V případě nezvládnutelných kázeňských problémů si poskytovatel vyhrazuje právo dítě vyloučit.  
 
Změní-li se v průběhu účasti v projektu jakékoliv údaje, týkající se podpořených osob, 
neprodleně tuto skutečnost oznámí koordinátorce projektu případně pečující osobě.  
 
Podpořené osoby mají právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, 
poskytovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo požadovat 
přiměřenou úhradu. V případě, že se podpořené osoby domnívají, že příjemce provádí takové 
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v 
rozporu se zákonem, mají právo příjemce požádat o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu. 
Nevyhoví-li příjemce podpořeným osobám, mají tyto právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu 
osobních údajů.  
 
Podpořené osoby svým podpisem udělují souhlas s využitím osobních údajů uvedených v této 
smlouvě a na přihlášce. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání 
řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly příjemci 
poskytnuty na realizaci projektu.  
 
Podpořené osoby svým podpisem udělují souhlas k využití fotografií, videozáznamů a výstupů z 
projektu za účelem prezentace projektu a prokázání jeho úspěšné realizace.  
 

III. 
Doba trvání smlouvy a ukončení právních vztahů 

 
Obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.  
 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do konce trvání projektu – 30. 9. 2022.  
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží podpořené osoby a druhé 
poskytovatel.  
 
Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že byla 
Smlouva sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
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Ve Veselé dne ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
………………….........................................................   ................................................................  
Razítko a podpis zástupce poskytovatele   Podpisy podpořených osob  
        (zákonných zástupců) 
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