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Smlouva o poskytování služeb péče o děti 

Smluvní strany  

Poskytovatel: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o., Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 
495 58 595, DIČ CZ 495 58 595 

Příjemce služeb:  

jméno a příjmení matky:  ______________________________________________________ 

jméno a příjmení otce:  ______________________________________________________ 

trvale bytem: ______________________________________________________________ 

Smlouva se uzavírá pro dítě:  

jméno a příjmení 1. dítěte : _______________________ datum narození: _______________  

jméno a příjmení 2. dítěte : _______________________ datum narození: _______________  

jméno a příjmení 3. dítěte : _______________________ datum narození: _______________  

jméno a příjmení 4. dítěte: ________________________ datum narození: ______________ 

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele na základě přihlášky, potvrzení zákonných zástupců dítěte o postavení na 
trhu práce a potvrzení o bezinfekčnosti přijmout dítě/děti příjemce služeb na příměstský tábor (dále „PT“) v termínu:   

 PT Výlet do cizích zemí 11.7. – 15.7.2022 
 PT Protančené léto 18.7. – 22.7.2022 
 PT Taneční soustředění 18.7. – 20.7.2022 
 PT Cesta do pravěku 25.7. – 29.7.2022 
 PT Gymnastický 1.8. – 5.8.2022 

 PT Kemp budoucích šampiónů 8.8. – 12.8.2022 
 PT  Survivor 15.8. - 19.8.2022 
 PT  Shrek a jeho dobrodružství 22.8. – 26.8.2022 
 PT  Malý detektiv 29.8. – 31.8.2022

Doba trvání smlouvy  
Smlouva je uzavřena na dobu trvání příměstského tábora. Podmínky pro přijetí dítěte na tábor a informace ohledně platby a 
storno-podmínky jsou uvedené na letáku Příměstské tábory – léto 2022 a na přihlášce na příslušný PT. 

Ke smlouvě je zákonný zástupce povinný doložit tyto dokumenty: 

a) Vyplněnou a podepsanou přihlášku na příslušný PT 
b) Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte a souhlas s fotografováním (odevzdává se 1. den PT) 
c) Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou rodičů dítěte 
d) Monitorovací list od obou rodičů  

Způsob ukončení právních vztahů 

Smlouva může být ukončena pouze písemně dohodou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.   

Zpracování osobních údajů v této smlouvě a doložených dokumentech podléhá povinnostem poskytovatele služby vůči 
poskytovateli dotace MAS. 

V Lipníku nad Bečvou dne _______________________ 

_____________________________________  _____________________________________           

  příjemce služeb                         poskytovatel  


