
  
www.attavena.cz 

1/2 

Dohoda o poskytnutí služeb projektu „Trochu méně horké léto IV“ 

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016406) 
 

I. 

Smluvní strany 

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

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

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

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

Samoživitelka: ANO, NE 

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

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

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

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

Samoživitel: ANO, NE 

(dále jen podpořené osoby) 

a 

Attavena, o.p.s. 

Sídlo: Husova 45, 370 05 České Budějovice, IČ: 25197185 

zastoupená koordinátorkou projektu: Hanou Kámenovou, tel: 608 202 587 

(dále jen Attavena) 

II. 

Předmět dohody 

 
1. Dohoda se uzavírá za účelem úpravy vzájemného vztahu Attaveny, která projekt realizuje a podpořené osoby, 

která do projektu vstupuje za účelem absolvování projektových aktivit a to v rozsahu specifikovaném v bodě 3. 
a 4. dohody. 

2. Podpořená osoba může být do projektu přijata pouze na základě řádně vyplněné přihlášky, monitorovacího listu 
a doložení Potvrzení ze zaměstnání/ČSSZ/úřadu práce.  

3. Předmětem účasti podpořené osoby v projektu je účast níže uvedeného dítěte/dětí na příměstském táboře. 

Dítě (navštěvující I. stupeň základní školy) 

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

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

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

Dítě (navštěvující I. stupeň základní školy) 

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

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

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

4. Příměstský tábor probíhá v Kašperských Horách (ZŠ a MŠ Kašperské Hory, Vimperská 230, 341 92 Kašperské) 
v termínech 11. 7. -15. 7., 18. 7. -22. 7.  a 15. 8. – 18. 8. 2022 vždy v čase 7 - 17 hodin,   7 – 8 (příchod dětí),             
8 – 16 (program tábora), 16 – 17 (odchod dětí). 
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5. Podpořené osoby jsou na konkrétní termín tábora závazně přihlášené po odevzdání vyplněných, podepsaných 
a potvrzených dokumentech (Přihláška, Potvrzení ze zaměstnání/ČSSZ/úřadu práce) a úhradě stravného. 

6. 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. 

7. V případě, že se dítě/děti podpořené osoby nemohou dostavit na denní program tábora, je podpořená osoba 
povinna nepřítomnost dítěte/dětí předem omluvit pečující osobě popř. koordinátorce projektu.  

8. Podpořené osoby se zavazují k doplnění části 2 Monitorovacího listu po skončení účasti v projektu. 

9. Účast v projektu je bezplatná; podpořené osoby hradí pouze za stravné v rozmězí 450-550 Kč/týden/dítě (závisí 
na dodavateli). Platbu lze uskutečnit bezhotovostně (č.ú.: 2600995493 / 2010) nejpozději 3 týdny před 
začátkem příměstského tábora. Storno poplatek: při zrušení účasti více než 3 týdny před začátkem tábora – 0 %, 
při zrušení ze strany organizátora – storno 0 %, při zrušení účasti méně než 3 týdny před začátkem tábora – 
storno 100 % (po doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte, která znemožňuje účast – storno 50 %). 

10. Podpořené osoby a dítě/děti podpořené osoby jsou povinny dodržovat režim dne a pokyny pečující osoby, 
především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků PT. Bez souhlasu pečující osoby nesmí dítě/děti 
opustit objekty a prostory PT. V případě zdravotních problémů (např. nevolnost, bolest hlavy apod.) musí dítě 
tyto neprodleně nahlásit pečující osobě. Dítě je povinno zdržet se chování, které může poškozovat ostatní děti. 
Podpořená osoba je povinna seznámit dítě/děti před nástupem na tábor s těmito pravidly. 

11. V případě nezvladatelných kázeňských problémů nebo zásadních zdravotních omezení, která neumožní 
v odpovídající kvalitě a úrovni zajistit bezpečnou účast dítěte/dětí ve hlídaném kolektivu daného PT, si Attavena 
vyhrazuje právo dítě z PT vyloučit. 

12. Obsah dohody lze změnit nebo doplnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků. 

13. Změní-li se v průběhu účasti v projektu jakékoliv údaje uvedené v Přihlášce, Monitorovacím listě, této Dohodě 
nebo doloženého Potvrzení ze zaměstnání/ČSSZ/úřadu práce oznámí neprodleně podpořená osoba tuto 
skutečnost koordinátorce projektu. 

14. Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží podpořené osoby a druhé Attavena. 

15. Účastníci této Dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že byla Dohoda 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. 

 

………………….............................................. ................................................................. 

 Datum a podpis zástupce Attaveny, o.p.s. Datum a podpisy podpořených osob 


