Smlouva a prohlášení zákonného zástupce
- Já, níže podepsaný zákonný zástupce dítěte přihlašovaného do Školičky
Želvičky, s.r.o. (IČO: 07169761, sídlem na adrese Modřická 212/84, Přízřenice,
619 00 Brno) dále jen Školička, tímto uděluji souhlas uvedené organizaci ke
zpracování mnou poskytnutých údajů.
- Školné může být hrazeno trvalým příkazem nebo bankovním převodem na
účet Školičky Želvičky, s.r.o. Pro provedení platby prosím použijte následující
údaje:
• Číslo účtu: 679161002/5500
• Poznámka pro příjemce: jméno dítěte a měsíc platby
- Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu školného a stravného, vzhledem k
případnému zvýšení provozních nákladů, inflace a změně zákonů.
- Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení dokumentace Školičky. Souhlas
poskytuji po celé období docházky mého dítěte do Školičky. Provozovatel se
zavazuje neposkytnout tyto údaje dalším osobám a úřadům s výjimkou
zákonem stanovených případů.
- Zavazuji se, že neprodleně oznámím Školičce jakékoli změny ve zdravotním
stavu dítěte nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního
stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě ve Školičce,
jakýkoliv výskyt přenosné choroby v nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte
přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
- Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, při hrubém
nerespektování a porušování vnitřních pravidel, si Školička Želvičky vyhrazuje
právo ukončit docházku dítěte do zařízení.
- Ve smyslu ustanovení §84 a násl. zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník v
platném znění, souhlasím s pořizováním a se zveřejňováním obrazových a
zvukových materiálů (fotografie,videa, apod.) týkajících se mého dítěte za
účelem prezentace Školičky na webových stránkach a sociálních médiích,
televizi, v rádiu, v novinách a v písemných materiálech sloužících k prezentaci a
propagaci Školičky Želvičky.
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- Ze zákona je Školička Želvičky, s.r.o. povinna chránit osobní údaje dětí a
nemůže zveřejňovat osobní informace o dětech. Děti či jejich práce budou
označeny pouze křestním jménem. Žádná příjmení nebudou zveřejněna.

- Ceny uvedené v ceníku jsou počítány za 4 týdny (20 pracovních dní).
- Docházka nad rámec 4 týdnů se doplácí dle výše uvedeného ceníku zvlášť.
- Za absence (z jakéhokoli důvodu) a za Státní svátky se náhrada neposkytuje.
- V prosinci se platí školkovné jen za 3 týdny z důvodu Vánočních svátků.

Zvolte, prosím, jednu z následujících možností:
a) Ano, tímto dávám svolení k uveřejnění fotografie, videa a práce mého dítěte
v médiích.
b) Dávám svolení ke zveřejnění pouze skupinových fotografií mého dítěte.
c) Nedávám svolení k použití jakékoliv fotografie či práce mého dítěte.

- Zákonný zástupce souhlasí s přepravou dítěte na akce Školičky (výlety,
divadla, výstavy, exkurze) mimo vlastní areál MHD i nasmlouvanou dopravou.
- Rodiče souhlasí s tím, že jejich dítě si bude hrát na dětském hřišti s
pískovištem a průlezkami, které se nachází v areálu Školičky Želvičky, s.r.o.
- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu.
Po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
- Rodiče – zákonní zástupci na straně jedné a provozovatel na straně druhé
svými podpisy stvrzují, že jsou obeznámeni s veškerými skutečnostmi
uvedenými v této smlouvě, která nabývá platnost dnem podpisu.
- Provozovatel je oprávněn Vnitřní pravidla, Ceník a Plán Výchovy a Péče
jednostranně doplňovat či upravovat. Je však povinen oznámit každou změnu
rodičům, buď na nástěnce v prostorách Školičky či odkazem na webové stránky
Školičky Želvičky.
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- Zároveň podpisem této listiny potvrzuji, že jsem četl/a a souhlasím s vnitřními
pravidly, plánem výchovy a péče, ceníkem v plném znění k datu podpisu této
smlouvy a zavazuji se, že budu plnit své povinnosti vyplývající z výše
uvedeného, jakožto zákonný zástupce dítěte.

Jméno dítěte: .......................................................................................
Jméno rodiče: ......................................................................................
Adresa: .................................................................................................

V ......................dne .........................

V ......................dne .........................

Zákonný zástupce:

Za Školičku Želvičky, s.r.o.:

..........................................................

.......................................................
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