
PŘIHLÁŠKA A SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY „PŘEVOD DÍTĚTE“ 
provozované Rodinným centrem Parníček, z.s.

se sídlem Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá nad Labem

Údaje o dítěti:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Pojišťovna, zdravotní 
omezení:

Údaje o zákonném zástupci:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail:

Telefon:

Rozsah poskytované služby „Převod dítěte“:

Den
pravidelně / 
jednorázově

odkud
(zařízení, třída)

kam
(zařízení, název aktivity)

čas 
(začátek/konec 

aktivity)

Klub
V RC

Změna od:
(podpis)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Osoby oprávněné dítě vyzvednout z Rodinného centra Parníček:
(jméno, příjmení, vztah k dítěti, telefon)

1.

2.

3.

4.

Může dítě odejít z RC samo (nehodící se škrtněte): ANO / NE      (pokud ano – uveďte do kolonky „klub v RC“ v kolik hodin)



Podmínky pro poskytování služby „Převod dítěte“:
1. Veškerá komunikace mezi zákonným zástupcem (dále jen „ZS“) a Rodinným centrem Parníček, z.s. 

(dále jen „RC“) bude probíhat výlučně přes koordinátora.
2. Koordinátorem  převodů  je  Petra  Hercíková,  telefon:  730  772  133,  e-mail: 

prevody(zavináč)rcparnicek.cz.
3. Koordinátor určuje jaké dítě, kdy a kam bude odvedeno a také, který z převodců jej převede.
4. Koordinátor bude rodiče informovat o osobě převodce, aby ZS mohl nahlásit v místě vyzvednutí údaje 

o převodci.
5. Převodce bude mít kontakt na ZS, aby jej mohl informovat o situacích, které bude potřeba urgentně 

řešit (např. z důvodu úrazu, odpadnutí kroužku apod.).
6. Zrušení  převodu  ZS  nahlašuje  VÝLUČNĚ  koordinátorovi,  který  o  zrušení  následně  informuje 

převodce.
7. Převod může být zrušen u koordinátora do 9.00 hodin téhož dne, ve kterém se má převod uskutečnit,  

a to buď telefonicky anebo formou sms. Bude-li převod zrušen formou sms, musí koordinátor zrušení 
převodu potvrdit; pokud nebude sms koordinátorem potvrzena do 10.00 hodin dne, ve kterém měl být 
zrušený převod realizován, musí ZS koordinátorovi zatelefonovat.

8. Pokud nebude zrušení převodu provedeno dle bodu 6. a 7. těchto podmínek vyhrazuje si RC právo 
zrušení převodu neakceptovat.

9. Cena za 1 převod 1 dítěte je stanovena ve výši 20 Kč.
10. Na výši ceny nemá vliv odkud, kam se dítě vede a jak často v týdnu.
11. Převod se uskutečňuje pěšky a v rámci části obce Lysá nad Labem, tj. v části města Lysá nad Labem 

sahající k nádraží; převod se neprovádí do části obce Litol.
12. V případě, že na převod do RC Parníček navazuje dohlídávání dítěte v herně RC (v Klubu), činí cena  

za dohlídávání 25 Kč za započatou hodinu. Dohlídávání je možné v délce maximálně 2 hodiny.
13. ZS se zavazuje cenu za převod a dohlídávání (dále jen „cena“) uhradit RC.
14. Cenu je ZS povinen platit  pouze na recepci  RC anebo na účet RC číslo 2500967719/2010, 

do poznamky jmeno dítěte-převody. ZS bere na vědomí, že nejsou přípustné žádné platby k rukám 
převodce. RC si vyhrazuje právo takové platby neakceptovat.

15. Cenu lze zaplatit jednorázově anebo si počet převodů předplatit.
16. RC se zavazuje vést evidenci převodů.
17. V případě, že ZS nezruší převod řádně a včas, zavazuje se zaplatit za neuskutečněný převod částku 

50 Kč. Tato částka je určená k úhradě nákladů spojených s neuskutečněným převodem.
18. Převod dítěte bude RC zajišťovat prostřednictvím osob, jež jsou v pracovním či obdobném poměru k RC, 

s čímž ZS vyjadřuje souhlas.
19. Tato smlouva se uzavírá  na dobu neurčitou.  Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu 

vypovědět. V případě výpovědi ze strany RC činí výpovědní lhůta 1 týden; v případě výpovědi ze strany 
ZS činí výpovědní lhůta 1 den. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že výpověď může být dána druhé 
smluvní straně e-mailem a ZS může výpověď této smlouvy učinit i formou sms tak, že RC oznámí, že o 
převody dále nemá zájem.

20. ZS bere na vědomí, že v období letních prázdnin se převody ani dohlídávání neposkytuje.

Zákonný zástupce svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že
 se seznámil s podmínkami pro poskytování služby „Převod dítěte“ a s těmito souhlasí;
 jedná s druhým zákonným zástupcem dítěte ve shodě;
 souhlasí  se  shromažďováním,  zpracováním  a  uchováváním  osobních  údajů  uvedených  v  tomto 

dokumentu ze strany RC; RC se zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji dítěte a ZS v souladu 
s platnými právními předpisy, zabezpečit je proti zneužití a nepředat je žádné jiné osobě, s výjimkou 
subjektů oprávněných provádět u RC kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů;

 souhlasí  se  zdravotním ošetřením během převodu a v případě akutního úrazu (např.  zlomenina)  či 
nemoci (např.  zánět slepého střeva) souhlasí  s tím, aby dítě bylo ošetřeno v nemocničním zařízení, 
nepodaří-li  se  ZS  zkontaktovat  v  okamžiku  zdravotní  indispozice;  o  vzniku  jakéhokoliv  úrazu  či 
onemocnění vyžadujícího lékařské ošetření bude ZS okamžitě informován na telefonní číslo uvedené 
v této přihlášce.

V Lysé nad Labem dne:

Podpis zákon. zástupce:

Podpis RC Parníček:


