
Smlouva o umístění dítěte na terapeutickém táboře IBSTERA

I. Smluvní strany

IBSTERA z.ú. – Institut dětské terapie (dále jen “pořadatel”)

nám. Jiřího z Poděbrad 164

508 01 Hořice

IČ: 17296757

zastoupená Mgr. Tereza Bydžovská – ředitelka

tel. číslo: 731 579 338

Zákonný zástupce (dále jen “zákonný zástupce”)

jméno a příjmení:

datum narození:

adresa trvalého bydliště:

Telefon:

Email:

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytování péče o dítě/děti (jméno, příjmení + datum narození):

.……………………………………………………………………………………………………………………,

.……………………………………………………………………………………………………………………,

.……………………………………………………………………………………………………………………,

v období 13.8 - 20.8.2023 na letním terapeutickém táboře IBSTERA.

III. Práva a povinnosti pořadatele

1. Pořadatel  je povinen zajistit řádnou péči o dítě. Tato péče je přiměřená věku dítěte a je v

souladu s jeho potřebami.

2. Pořadatel,  prostřednictvím vedoucích, bude dbát na bezpečnost, ochranu zdraví a hygienu

dítěte.

3. Pořadatel, prostřednictvím vedoucích je odpovědný za náležitý dohled nad svěřenými dětmi.

4. Pořadatel zajistí pro děti stravování, a to snídani, oběd, večeři a dvě svačiny.



5. Pořadatel  má právo být informována o zdravotním stavu dítěte, jeho potřebách a zájmech.

6. V případě zjištění nemoci, neobvyklého stavu dítěte či nenadálé situace, která by mohla

ohrozit zdraví dítěte, nebo jiných dětí, vedoucí neprodleně kontaktuje zákonného zástupce na

výše uvedeném kontaktu a má právo požadovat po rodičích převzetí dítěte do péče rodičů

max. do 24 hodin od kontaktování zákonných zástupců,, nebude-li domluveno jinak

7. Pořadatel přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte zákonným zástupcem v

místě konání tábora a předáním dítěte zpět zákonnému zástupci odpovědnost zřizovatele za

dítě končí. V případě možnosti samostatného příjezdu či odjezdu dítěte z tábora končí

odpovědnost zřizovatele v okamžiku opuštění tábora dítětem na základě písemného souhlasu

zákonným zástupcem. Bez souhlasu k samostatnému odchodu nesmí pečující osoba umožnit

odchod dítěte bez doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby.

8. Pořadatel zavazuje nezneužívat oprávnění ke kontrole zavazadel a hladině alkoholu či drog,

přistupovat k podobným opatřením jen ve skutečně důvodných případech a v maximální

možné míře respektovat soukromí účastníků.

IV. Práva a povinnosti rodičů
1. Rodiče mají právo, aby o dítě bylo pečováno v souladu s jejich výchovou, postoji a návyky.

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

3. Podmínkou pro nástup na tábor je jeho zaplacení, předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte

při nástupu na tábor, předání kopie kartičky zdravotní pojišťovny a předání potvrzení o

negativním antigenním testu na COVID-19. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či

neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či

kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

4. Zákonný zástupce je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na tábor. V případě, že

účastník nebude mít potřebné vybavení dle seznamu, může hlavní vedoucí nezbytně nutné

vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení.

5. Zákonný zástupce nezletilého bere podpisem smlouvy o o účasti na zotavovací akci na

vědomí skutečnost, že na pořádaných zotavovacích akcích je osobám, které jsou dle

právních předpisů České republiky osobami nezletilými, zcela zakázána konzumace alkoholu

a dalších návykových látek. Nezletilí účastníci nesmějí mít alkohol a návykové látky v průběhu

zotavovací akce ani u sebe či v zavazadlech či jim přidělených prostorách.

6. Případné porušení zákazu pod číslem 5) ze strany nezletilého je zároveň závažným

porušením smlouvy o účasti na zotavovací akci a opravňuje pořadatele tábora k okamžitému

ukončení účasti daného účastníka na táboře. V takovém případě vyzve pořadatel tábora

zákonného zástupce nezletilého uvedeného ve smlouvě o účasti na zotavovací akci

telefonicky a e-mailem k převzetí nezletilého do 24 hodin. V tomto případě nemá účastník ani

jeho zákonní zástupci žádný nárok na vrácení peněz za tábor.

7. Zákonný zástupce nezletilého podpisem smlouvy o zájezdu dává zároveň i předběžný

souhlas s provedením prohlídky zavazadel pro případ podezření, že by obsahovaly věci v



průběhu zotavovací akce zakázané, jejichž držení je vázáno zvláštní povolení nebo věci

nebezpečné pro život a zdraví (zejména alkohol a návykové látky, ale též zbraně, výbušniny

či jedy).

8. Zákonný zástupce podpisem smlouvy o účasti na zotavovací akci výslovně souhlasí s tím,

aby se nezletilý v případě důvodného podezření podrobil dechové zkoušce na alkohol či testu

na přítomnost drog.

9. Pokud se nezletilý účastník nepodrobí kontrole podle bodů 7) a 8) tohoto ustanovení VOP, je

pořadatel oprávněn postupovat, jako by došlo k porušení a účast daného účastníka ukončit.

10. Zákonný zástupce bere podpisem smlouvy o účasti na zotavovací akci na vědomí skutečnost,

že v případě vážného zhoršení psychického stavu dítěte vyžadující hospitalizaci či

sebevražedné tendence opravňuje pořadatele k okamžitému ukončení účasti daného

účastníka na táboře. V takovém případě vyzve pořadatel tábora zákonného zástupce

nezletilého uvedeného ve smlouvě o účasti na zotavovací akci telefonicky a e-mailem k

převzetí nezletilého do 24 hodin. V tomto případě nemá účastník ani jeho zákonní zástupci

žádný nárok na vrácení peněz za tábor.

11. Účastníkům dále není dovoleno používat během pobytu nože či jiné nebezpečné nástroje,

kterými by mohli způsobit zranění sobě či jiným účastníkům.

12. Při předání dětí na táboře/ při příjezdu z tábora si zákonný zástupce dítěte/ účastník

zkontroluje, že mu byly předány zpět veškeré potřebné doklady. Za jejich pozdější ztrátu

nenese pořadatel odpovědnost.

13. Zákonný zástupce je povinen dítěti na dobu tábora sjednat krátkodobé cestovní tuzemské

pojištění, které obsahuje úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti. V den nástupu na tábor

bude vedoucím předána kartička pojištěnce krátkodobého pojištění.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře

1. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě

nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická

stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

2. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,

dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a

o změně některých zákonů.

3. Podpisem této smlouvy udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj

souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce a smlouvě o

účasti na táboře, konkrétně: jméno přihlašovaného dítěte, datum narození přihlašovaného

dítěte, bydliště přihlašovaného dítěte,  jméno zákonného zástupce dítěte , telefonní a

e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte Tyto osobní údaje budou využity výhradně

pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem

poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.



4. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu jednoho rok, následně budou

smazány a skartovány.

VI. Další ustanovení

1. Provozovatel výslovně upozorňuje, že účastník letního tábora si ručí sám za mobilní telefon,

jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu

charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Provozovatel neodpovídá za ztrátu

věcí dítěte.

2. Účastníci dětského tábora jsou ubytováni dle věku a pohlaví v pokojích a chatkách po 6

dětech. Společné ubytování je možné do věkového rozpětí dva roky.

3. Návštěvy během tábora nejsou dovolené a dítě nebude uvolňováno ani v případě příjezdu

návštěvy. Výjimky jsou možné jen po předchozí dohodě. Zákonní zástupci nezletilého se

zavazují s touto částí podmínek seznámit i samotného nezletilého způsobem odpovídajícím

jeho rozumovému i mravnímu vývoji.

4. Stravování je zajištěno v rámci plné penze v Rekreačním Tramtáryje při dodržení všech

hygienických předpisů.

5. Zákonný zástupce si je vědom, že z tábora neobdrží žádnou písemnou zprávu o dítěti.

6. Zákonný zástupce souhlasí s pořízováním fotografií dětí, které budou zveřejněny pouze pro

rodiče dětí

7. Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním fotografií k marketingovým účelům na kterých

nebudou vidět tváře dětí a budou plně oblečené.

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 …. dne 13.8.2023

…………………………….. …………………………………….

Za pořadatele Zákonný zástupce



Mgr. Tereza Bydžovská


