
   

 

Anglický jazyk  v Lánech  
Maturita  

 
Zákonný zástupce dítěte:  
................................................................................................  
Jméno a příjmení:  
................................................................................................  
Datum narození:  
................................................................................................  
Bytem:  
................................................................................................  
Telefon:  
................................................................................................  
dále jen „zákonný zástupce“  
 
za nezletilého  
Jméno a příjmení:  
................................................................................................  
Datum narození:  
................................................................................................  
Bytem:  
................................................................................................  
dále jen „dítě “  
 

a 

Cesta zpět z.s.  
Lesní 199, Lány, 270 61 
Zastoupen Stanislavou Mariašovou, MBA  
IČO: 04293584 
Tel.: 605 259 929 
Email: stanislava.mariasova@atlas.cz  
 
dále jen „provozovatel“  
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře 
 

I. 
 
Podpisem smlouvy se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z této smlouvy. 
Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábor (dále jen tábor) a zákonným zástupcem dítěte je 
zajištění účasti dítěte na příměstském táboře.  
 
 

II. 
Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte při zařazení dítěte 
do příměstského tábora, který se bude konat v termínu ode dne 10.7.2017 do dne 31.8.2017,  
v čase vždy 7.00 - 18.00 hodin, kde hlavní program bude probíhat od 09:00 do 16:00.  
 
 

III. 



   

 
Účastníkem se rozumí dítě, jehož pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na tábor. Zákonný zástupce dítěte 
přebírá plnou odpovědnost za naplnění níže uvedených smluvních podmínek.  
 

IV. 

Dítě je povinné dodržovat režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny, týkající se bezpečnosti a 
zdraví účastníků tábora. Dítě je povinné zdržet se chování, které může poškozovat ostatní děti na táboře.  V 
případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej.  
 

 
V. 
 

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to 
zejména s následujícími body:  
Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v přírodě, při hrách je dítě povinné dbát 
pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.  
Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.  
Děti musí respektovat pokyny vedoucích.  
V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu tábora.  
Je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedení tábora (i vlastní léky, vitamíny), vlastní lék je nutné oznámit 
vedení.  
Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.  
Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.  
Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.  
V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (dozor, instruktor). 
 
 

VI. 
 

Provozovatel výslovně upozorňuje, aby účastník tábora nenosil s sebou na aktivity konané mimo zázemí tábora 
mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Pokud dítě této 
výzvy přesto neuposlechne, je povinné si cenné věci a peníze uschovat prostřednictvím vedoucího, který zajistí 
bezpečné uschování mu svěřených věcí. V případě nedodržení tohoto upozornění provozovatel nezodpovídá za 
ztrátu či poškození těchto věcí. 
 
 

VII. 
 

Provozovatel má sjednáno pojištění o újmě u ČPP.  
 
 

VIII. 
 

Cenové podmínky a způsob úhrady: 
 
Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se 
provádí písemně doporučeným dopisem na adresu provozovatele a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen.  

 
V případě, pokud zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu zruší účast svého dítěte na táboře v době jeho pobytu, 
nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky.  Během provozu tábora se stravné přihlášeného dítěte nevrací. 

 
 

IX. 
 

V případě, že by nedošlo k naplnění tábora dětmi, vyhrazuje si provozovatel zrušení tábora. V takovém případě 
bude celá částka vrácena zákonnému zástupci, a to do 5 dnů od ohlášení nekonání tábora.  
 
 

X. 



   

 
 

Program je zajištěn v době vždy od 9.00 do 15:30 hod. Rodiče jsou povinni předat dítě nejpozději do 9.00 hod. a 
vyzvednou si jej nejpozději do 17.55 hod. V případě, že si rodič dítě nevyzvedne včas, instruktor tábora s dítětem 
počká do příjezdu rodiče s tím, že je provozovatel tábora oprávněn vyžadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 
každou započatou hodinu počínaje 18.00 hod.   
 

XI. 
 

Zákonný zástupce uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a 
souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách . 
 

XII. 
 
Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil smluvními 
podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto smluvní podmínky respektovat, 
poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.  
  

                                                                                                     XIII.  

Zákonný zástupce se zavazuje, že má pojištění občanské povinnosti.  V případě potřeby ze strany poskytovatele, 

zákonný zástupce je povinen zaručit spoluúčast v rámci poškození vybaveni ze strany dítěte 

XIV. 
 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  
 
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
Ustavení v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
 
 
 

V Lánech  

dne:………………………………… 

…………………………………………………… 

            Zákonný zástupce                                                                        

V Lánech 

dne:………………………………… 

…………………………………………………… 

         provozovatel 

 

  

 


