SMLOUVA O PÉČI O DÍTĚ

Rodič
(dále jen „Objednatel“)
Odesláním přihlášky na Taneční Prázdniny 2021 zároveň potvrzuje svůj souhlas s touto
Smlouvou o péči o dítě se společností:
Celebration of Life s.r.o.
IČO: 039 00 142 se sídlem Březová 92, 267 27 Halouny
(dále jen „Pečovatel“)

Smlouvou o péči o dítě dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
 Účelem této Smlouvy je úplatné poskytování všestranné péče Pečovatele o dítě po
dobu účasti Objednatele na dětském programu Tanečních Prázdnin 2021.
 Všestrannou péčí se pro tuto Smlouvu rozumí hlídání a zabezpečení základních
potřeb Dítěte (zdraví, hygiena); péče o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj.
 Objednatel prohlašuje, že při registraci na místě konání 14.sprna 2021
pečovatelům sdělí aktuální zdravotní a psychický stav dítěte.
 Pečovatel prohlašuje, že tak bude dostatečně seznámen se zdravotním stavem
dítěte.
2. VÝKON PÉČE
 Péče bude poskytována v centru Buchov (Buchov 3, Postupice) a okolí.
 Péče bude poskytována v termínu od 14. do 21. srpna 2021 vždy v rozmezí:
14. 8. 15:00 – 18:00, 19:00 – 21:00
15. 8. – 20. 8. 10:00 – 13:00, 19:00 – 21:00
15. a 18.8. 15:00 – 17:00
21.8. 10:00 – 13:00
3. ODMĚNA ZA PÉČI
 Pečovateli za řádné poskytování péče náleží odměna ve výši 1.900,- Kč za každé
jedno dítě.
 Strany potvrzují, že odměna byla Objednatelem uhrazena v den podpisu této
smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI
 Pečovatel je povinen o dítě pečovat řádně. Péče musí být přiměřená věku dítěte
a v souladu s jeho potřebami a zájmy.






5.


Pečovatel má povinnost dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá.
Okamžikem předání dítěte Pečovateli, nese Pečovatel veškerou odpovědnost za
dítě. Jeho odpovědnost končí předáním dítěte oprávněné osobě, tedy Objednateli.
Pečovatel odpovídá za zdraví svěřeného dítěte, za škody na majetku a za škody na
zdraví a majetku dalších osob způsobené v době péče o dítě, které vznikly v přímé
souvislosti s její činností.
Objednatel je oprávněn i mimo smluvenou dobu výkonu péče o dítě Pečovateli
využívat prostory a vybavení prostoru určeného pro děti, v takovém případě však
nese plnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku dítěte a dalších
osob. Dítě musí být v prostorách určených pro děti pod trvalým dohledem dospělé
osoby.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

