
  

SMLOUVA O ÚČASTI DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 
 
Zákonní zástupci …………………………………………………………………………………………….(doplňte jméno dítěte) 
 
Jméno (zákonný zástupce 1):………………………………………………..……. Datum narození:…………………………. 
 
Jméno (zákonný zástupce 2): …………………………………………….. ……. Datum narození: ………………………… 
 
a organizátor: Město Slaný, Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod Velvarskou branou, Velvarská 136, 274 01 
Slaný – IČ: 00234877 – DIČ CZ00234877 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o účasti dítěte na příměstském táboře. 
 
1. Podpisem smlouvy zákonný zástupce dítěte potvrzuje, že dítě zvládá základní hygienické návyky. Pokud se během 
tábora prokáže, že dítě není schopno se ze zdravotních důvodů účastnit táborového programu, nebo nezvládá základní 
hygienické a sebeobslužné úkony, a nemá k dispozici asistent, může být dítě, po projednání věci s rodiči, vyloučeno 
z tábora. 
 
2. Podpisem smlouvy se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z této smlouvy. 
Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a zákonným zástupcem dítěte je zajištění účasti dítěte 
na příměstském táboře. 
 
3. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi organizátorem a zákonnými zástupci dítěte při zařazení dítěte do 

příměstského tábora, který se bude konat v termínu …………….…………v čase vždy 7.30 - 17.00 hod. 

 
4. Organizátor si vymiňuje právo rozhodnout o konečném přijetí dítěte bez udání důvodu a tuto informaci sdělit 
zákonné zástupci dítěte do 30 dnů od přijetí přihlášky. 
 
5. Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška a zaplacení příměstského tábora 
v ceně …………..  
 
6. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se 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. 
 
7. Další práva a povinnosti smluvních stran upravuje provozní řád příměstského tábora. Podpisem této smlouvy 
zákonní zástupci dítěte souhlasí s Provozním řádem tábora, který byl zákonnému zástupci předán na vstupní schůzce. 
 

8. Při zrušení účasti dítěte budou vráceny zaplacené poplatky snížené o stornovací poplatky, a to takto: 
30% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 30 a více dnů před začátkem 
50% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 - 15 dnů před začátkem, 
75% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 8 dnů před začátkem, 
100% z celkové ceny při odhlášení od 7 dne před začátkem, 
40% z celkové ceny při odhlášení ze zdravotních důvodů. Tyto musí být potvrzené lékařskou zprávou. 
Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je datum oznámení o zrušení účasti. Stornovací poplatek se neplatí v 
případě, že zákonní zástupci zajistí náhradníka (pokud se se zástupcem knihovny nedohodne jinak)  
Je-li dítě nuceno ze zdravotních důvodů opustit příměstský tábor během jeho konání, má zákonný zástupce právo 
uplatnit do 30 dnů po jeho ukončení nárok na vrácení dosud nevynaložených výdajů (vstupné apod.).   
Pokud dítě svévolně opustí příměstský tábor z důvodů jiných než zdravotních, nemá zákonný zástupce nárok na 
vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. 
 
Při vyloučení účastníka z příměstského tábora z důvodu nevhodného chování apod. se uhrazené poplatky nevracejí. 
 
Zákonný zástupce :      Organizátor: 
 
 
Ve Slaném dne ………………………………………..   Ve Slaném dne …………………………………….….. 
 

Podpis …………………………………………………         Podpis ……………………………………………..……… 


