Smlouva o poskytnutí služby
I.

Smluvní strany

Název organizace: Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace
IČ:
86770713
Adresa sídla:
Přemysla Otakara II. č. p. 38, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:
Bc. Petra Chmelová, ředitelka
(dále jen poskytovatel)
Zákonní zástupci:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:

(dále jen příjemci)
uzavírají tuto smlouvu:
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby příměstského tábora realizovaného v rámci
podpory OPZ, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008215.
2. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje k řádnému poskytnutí služby dle platné aktuální
nabídky příměstských táborů.
III.

Způsob, termín a místo a cena poskytování služeb

1. Poskytovatel je povinen realizovat poskytování služby v termínu uvedeném v programové
nabídce příměstského tábora.
2. Služby budou poskytovány v termínu od…………… do…………… v místě……………………………………..
3. Cena služby činí:………………....................... Kč slovy…………………………………………………………………..
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti týkající se obsahu služby jsou uvedeny v nabídce příměstského tábora a
řídí se platnými právními předpisy ČR a vnitřními směrnicemi DDM Uherský Brod.
2. Smlouva byla podepsána ve svobodné vůli obou stran a každá strana obdrží jeden originál
smlouvy.
V Uherském Brodě dne:……………………………………………………………
Příjemci: ………………………………………………………………………………….. Za poskytovatele……………………………….
Bc. Petra Chmelová
ředitelka DDM
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POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

1. Zákonný zástupce
Jméno a příjmení

2. Zákonný zástupce
Jméno a příjmení

Datum narození

Datum narození

Adresa bydliště

Adresa bydliště

Zaměstnavatel/
nebo evidence na
ÚP ve městě…

Zaměstnavatel/
nebo evidence na
ÚP ve městě…

Potvrzuji, že níže jmenovaná/ý je
☐ v pracovním poměru v naší firmě/organizaci
☐ hledá aktivně zaměstnání nebo je v procesu vzdělávání či rekvalifikace

V ……………………………….. dne:…………………………….

V ……………………………….. dne:…………………………….

Razítko a podpis odpovědného pracovníka

Razítko a podpis odpovědného pracovníka

Potvrzení slouží k doložení vazby zákonných zástupců dítěte – účastníka příměstského tábora- na
pracovní trh v rámci realizace projektu „Příměstské tábory“, registrační číslo:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008215.
Potvrzení nebude poskytnuto žádné třetí straně ani v písemné ani v elektronické podobě.

