
Smlouva o účasti dítěte na fotbalovém kempu 
 

Zákonný zástupce dítěte:  
 
Jméno a příjmení:  …………………………………………………………………...
  
Datum narození:  …………………………………………………………………... 
  
Bytem:    …………………………………………………………………...  
 
Telefon:   …………………………………………………………………...  
 
dále jen „zákonný zástupce“ nebo „objednatel“ za nezletilého  
 
 
Účastník:  
 
Jméno a příjmení:  …………………………………………………………………...  
 
Datum narození:  …………………………………………………………………...  
 
Bytem:    …………………………………………………………………...  
 
dále jen „dítě“ nebo „účastník“  
 
a  
 
Fotbalový klub Hlubočky z.s..  
 
Olomoucká 34, 78361 Hlubočky 
 
IČ: 452 13 313 
 
dále jen „provozovatel“  
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o účasti dítěte na fotbalovém kempu 
v Hlubočkách.  

1. Podpisem smlouvy se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj 
plynou z této smlouvy. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem fotbalového kempu 
(dále také jen „akce“) a zákonným zástupcem dítěte je zajištění účasti dítěte na fotbalovém 
kempu. 

2. Fotbalový kemp je zorganizován ve sportovním areálu Fotbalového klubu Hlubočky z.s. v 
Hlubočkách. Náplní akce budou typické aktivity pro tento typ péče o děti (fotbalové aktivity, 
soutěže, výlety a sportovní činnost dětí). Vzhledem k místu realizace bude důraz kladen 
zejména na pohybové aktivity, zapojení se dětí do kolektivu apod.  

3. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a zákonnými zástupci 
dítěte při zařazení dítěte do fotbalového kempu, který se bude konat v termínu 
…………………………. ve sportovním areálu Fotbalového klubu Hlubočky z.s. v 
Hlubočkách v čase vždy od 8 hodin do 15 hodin.  



4. Účastníkem se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na akci 
a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve 
smluvním vztahu zastoupeny jejich zákonným zástupcem. Zákonný zástupce dítěte 
přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah 
mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká okamžikem podpisu zákonného 
zástupce na přihlášce na akci.  

5. Účastník akce je povinen dodržovat režim dne a pokyny vedení. Především pak pokyny 
týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. 

6. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky akce. V 
případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje 
právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. 

7. Účastník akce je povinen šetřit majetek v místě akce.  

8. Provozovatel výslovně upozorňuje, aby účastník akce nenosil s sebou na vycházky 
mobilní telefon, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, 
hodinky). Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, je povinen si cenné věci a 
peníze uschovat prostřednictvím vedoucího fotbalového kempu, který zajistí bezpečné 
uschování mu svěřených věcí. 

9. Podmínkou přijetí účastníka je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška a 
smlouva, a předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu (1. den fotbalového 
kempu). Provozovatel si vyhrazuje právo doplnit potřebné dokumenty v návaznosti na 
mimořádná opatření v návaznosti na pandemii COVID-19. 

10. Program je zajištěn v době vždy od 8 do 15 hod. Rodiče jsou povinni předat dítě nejpozději 
do 8 hod. a vyzvednou si jej nejpozději do 15,30 hod. 

11. 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.  

 
 
 
 
V …………………., dne…………    Podpis ……………………………………..  

zákonný zástupce 


