WithKids s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
andrea@flowergarten.cz
www.flowergarten.cz

Dohoda o zařazení dítěte do anglického letního tábora se sportovním
zaměřením – Hunter Games 2017

WithKids s.r.o.
Se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
IČ: 246 86 221
jednající jednatelem Andreou Vřešťálovou
jako provozovatel zájmových kroužků a sportovně vzdělávacích akcí pro děti
a
paní/pan _________________________________, bytem
_______________________________________________________________________________
(dále jen rodiče nebo zákonný zástupce),
uzavírají tímto dohodu o zařazení níže jmenovaného dítěte (dále jen dítě) do letního tábora
s anglicky vedeným programem za níže stanovených podmínek.
Jméno a příjmení dítěte 1: ________________________________
Jméno a příjmení dítěte 2: ________________________________

I. Předmět dohody
Předmětem této dohody je úprava vztahů mezi WithKids s.r.o. a zákonnými zástupci dítěte při
zařazení dítěte do anglického letního tábora s tvořivým a sportovním zaměřením v termínu:

1. turnus: 15. – 21.7. 2017
2. turnus: 22. – 28. 7. 2017
Místo konání: Fořtovna Lhotka – Lidmaň č.p. 1, Černovice, 394 94
WithKids s.r.o. zajišťuje péči dle dohodnutého rozsahu; rodiče hradí náklady na letní tábor ve výši dle
čl. IV této dohody.
II. Časový a obsahový rozsah péče
1. WithKids s.r.o. se zavazuje zajistit řádnou péči o dítě a jeho účast na plně anglicky vedeném
programu v termínu uvedeném v článku I. výše. Na dobu konání letního tábora přebírá WithKids
s.r.o. za dítě odpovědnost.
2. Letní tábor probíhá v rekreačním zařízení uzpůsobeném pro děti, čímž je zajištěna vhodnost a
bezpečnost prostředí. WithKids i rodiče se zavazují respektovat provozní podmínky a řád
ubytovacího zařízení. WithKids zajistí informovanost rodičů o těchto podmínkách a řádu.
3. Rodiče se zavazují přivést dítě do místa konání letního tábora osobně v den zahájení. Rodiče se
zavazují vyzvednout si dítě v den ukončení letního tábora v místě konání osobně.
4. Děti budou zařazeny do skupin v poměru maximálně 8 dětí na jednoho dospělého pracovníka.
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III. Pravidla a podmínky
1. Rodiče se tímto zavazují přivést dítě k účasti na táboře pouze, je-li zdrávo. Rodiče jsou povinni
pravdivě informovat zdravotníka letního tábora o zdravotním stavu dítěte a bezodkladně
oznámit jakékoli jeho závažné onemocnění.
2. Zdravotník či jiný pracovník uvědomí rodiče o zhoršení zdravotního stavu dítěte bez prodlení po
jeho zjištění.
3. WithKids má sjednáno pojištění odpovědnosti za výkon své činnosti. Pojištění úrazu dítěte či
podobné pojištění je odpovědností rodičů.
4. Rodiče nesou odpovědnost za škodu, kterou jejich dítě případně způsobí v průběhu tábora i
během cesty dopravními prostředky.
IV. Poplatek za letní tábor a jeho úhrada
1. Poplatek za letní tábor 14 denní ve výši 9490,- Kč a 7 denní ve výši 5290,- Kč zahrnuje ubytování,
stravování, výlety, veškerý výtvarný materiál a potřeby, celodenní péči o děti, program v
angličtině.
2. Poplatek za letní tábor se hradí buď hotově v MŠ FlowerGarten (Pod Chaloupkami 1031/4, 15600
Praha 5), nebo převodem na účet číslo 67600/5500 a to nejpozději do 1. července 2017. Záloha
ve výši 3000 Kč na jedno dítě na jeden týden je splatná po vyplnění přihlášky. Uhrazením zálohy
na základě této dohody má dítě platnou rezervaci na účast na letním táboře. Variabilní symbol
platby je rodné číslo dítěte.
3. V případě zrušení účasti dítěte na letním táboře z důvodu nemoci či jiného závažného důvodu
bude rodičům vráceno 70 % z poplatků. V případě, že rodiče zajistí náhradníka na letní tábor a
tento se skutečně zúčastní, bude rodičům vráceno 100 % z ceny letního tábora.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změny a dodatky k této dohodě mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě obou smluvních
stran, a to písemnou formou a musí být podepsány oběma smluvními stranami.
4. Tato dohoda se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
V _______________ dne ______________ 2017

___________________________
Andrea Vřešťálová
WithKids s.r.o.

___________________________
zákonný zástupce dítěte

