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Smlouva s rodiči o účasti dítěte na příměstském táboře 

  

Smluvní strany:  

  

Cesta integrace, o.p.s. 

Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany 

IČO: 26619032 

DIČ: CZ26619032  

Zastoupené Petrou Nyklovou, ředitelkou 

  

dále jen „CI“,   

  

a  

  

jméno dítěte:  

jméno matky dítěte:   

jméno otce dítěte (bydlícího ve společné domácnosti):  

bytem:   

tel. čísla rodičů.:  

  

dále jen „RODIČE“,  

  

  

I. Předmět smlouvy  

  

1) Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě v rámci projektu číslo 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026 s názvem „Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku 

II.“  v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je realizován v období od 1. 

6. 2020 do 30. 9. 2021.  

  

II. Práva a povinnosti CI 

  

1) CI je povinná zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte. 

2) CI je povinná dbát na bezpečnost dětí.  

3) Všichni lektoři CI podílející se na táboře jsou zdravotně způsobilé pracovat s dětmi, mají 

čistý trestní rejstřík a jsou zaměstnavatelem řádně pojištěny. Dětem zajistí zábavný a 

pestrý program.  

4) V případě zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která by mohla 

ohrozit zdraví dítěte, vychovatelka neprodleně kontaktuje rodiče na uvedeném kontaktu 

ve smlouvě.  

5) CI je povinna seznámit rodiče s podmínkami tábora příměstského tábora a se všemi jeho 

případnými změnami.  

6) Pokud dítě hrubě porušuje podmínky tábora, jsou lektoři oprávnění dítě z tábora vyloučit 

a zavolat rodičům pro vyzvednutí dítěte. 
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III. Práva a povinnosti rodičů  

  

1) Rodiče jsou povinni informovat o zdravotním stavu dětí, jejich potřebách a zájmech.  

2) Rodiče jsou povinni předložit veškeré povinné doklady o vazbě na trh práce, zejména 

„Potvrzení o postavení na trhu práce“ a „Monitorovací list podpořené osoby“ a hlásit 

veškeré změny ve vazbě na trh práce do 7 dnů v době využívání projektu. V případě 

nenahlášení změny ve vazbě na trh práce uhradí sankci 2000 Kč.  

3) Rodiče jsou povinni dodržovat podmínky tábora a vykazovat součinnost při vyplňování 

všech formulářů potřebných k projektu. V případě včasného nedoložení potřebných 

formulářů uhradí sankci 200 Kč za každý prodlený den.  

4) Rodiče se zavazují dodržovat otevírací dobu tábora CI, případné výjimky dle předchozí 

domluvy. 

5) Rodiče jsou povinni nepřítomnost dítěte hlásit nejdéle hodinu před plánovaným nástupem 

do zařízení.  

6) Rodiče jsou povinni informovat o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Lektoři CI jsou 

oprávněni vyloučit zjevně nemocné dítě na přechodnou dobu z docházky.   

7) Rodiče se zavazuji vyzvedávat po skončení péče dítě osobně, popř. předložit písemné 

informace, ve kterých bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě předáváno 

nebo zda dítě bude odcházet z tábora samo.  

8) Program tábora je zdarma a hrazen z dotace. Rodiče jsou však povinni zaplatit v 

dohodnutém termínu, ale vždy před nástupem dítěte na tábor příspěvek na náklady 

související se stravováním a pitným režimem a případně ostatními náklady, které 

nemohou být kryty z dotace OPZ. Příspěvek za jeden turnus v ceně 1700 Kč za 5 dní 

není možné krátit a je určen na celou dobu jednoho turnusu příměstského tábora. Částka 

nepodléhá vyúčtování.   

    

  

IV. Otevírací doba  

  

1) Provozní doba příměstského tábora je od pondělí do pátku v době od 7:30 do 17:30 v 

prostorách Nízkoprahového Klubu Cesta – Na Obci 2049, 25101 Říčany. Hlavní program 

začne v 8:30, skončí v 17:00 hod. Dítě je nutné přivést nejpozději do 8:30, vyzvedávání 

je možné nejdříve od 17:00 hod. nebo dle předchozí domluvy.  

  

2) Omlouvání dítěte z docházky provede rodič nejlépe den předem na telefonním čísle 

774 780 540 u Markéty Hubínkové (1. a 3. turnus) nebo Viktorii Ryčlové 723 234 993 (2. 

turnus).  

  

V. Stravování  

  

1) V případě příměstských táborů je zajištěna celodenní strava dítěte (2 svačiny, oběd) a 

pitný režim. Strava může být s ohledem na program tábora i v terénu.  

 

 

VI. Ochrana osobních údajů 

Rodiče prohlašují, že byli Cestou integrace, o.p.s. informováni o zpracování svých 

osobních údajů a osobních údajů svých dětí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dle relevantních 

vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (viz informace 

poskytnuté na www.cestaintegrace.cz/ – Informace o zpracování osobních údajů). 

 

Tímto udělujeme souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého uvedeného 

v této smlouvě, a to na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o 

dítě) a s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu, 

přičemž jste oprávněni zpracovávat následující nezbytné údaje o nezletilém: jméno a 

příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, základní škola a třída, kterou dítě v daném 

školním roce navštěvuje, adresa trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna. 

 

Rovněž udělujeme souhlas se zpracováním osobních údajů nás jakožto rodičů 

uvedených v této smlouvě, a to na dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby 

péče o dítě) a s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k 

projektu, přičemž jste oprávněni zpracovávat následující nezbytné údaje: jméno a příjmení 

matky i otce, datum narození, adresu trvalého bydliště, adresu společné domácnosti 

s dítětem, telefon do zaměstnání, mobilní telefon, telefon domů, e-mail a údaje o 

zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele). 

 

Dále souhlasíme se zpracováním veškerých informací/osobních údajů tykajících se 

našich osob a osoby nezletilého dítěte poskytnutých pro potřeby projektu a s pořizováním 

a fotodokumentace z činnosti příměstského tábora a s jejím předáním poskytovateli 

dotace či s případným zveřejněním na webových stránkách a dokumentech CI, 

v regionálním tisku, facebooku CI, pro statistické, marketingové a obchodní účely CI.  

 

Dále prohlašujeme, že známe svá oprávnění, zejména: 

- právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, 

- právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či 

nesprávnosti, 

- právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost svých osobních údajů, 

- právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, 

- právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k 

http://www.cestaintegrace.cz/


 
 
 

 
Stránka 4 z 4 

 

dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7. 

  

 

 

VII. Závěrečná ustanovení  

  

1) K zajištění řádné péče o dítě si obě strany vzájemně poskytly veškeré důležité a 

relevantní informace. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 

Každá strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.   

  

3) Tato smlouva může být měněna, doplňována či upřesňována po dohodě smluvních stran 

jen písemně.   

  

4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.   

  

5) Na důkaz své pravé a svobodné vůle uzavřít smlouvu o výše uvedeném obsahu připojují 

účastníci své vlastnoruční podpisy.   

  

  

V Říčanech dne ........................   

  

  

  

  

  

…………………………………………   

Cesta integrace, o.p.s. 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………………… 

rodiče 

      

  

 


