
  Wampum z. s.
  Petrovice 94
  262 55 Petrovice
  IČO: 17389925

Smlouva o zajištění výchovně-vzdělávacích aktivit ve školním roce 2022/2023 
 

Wampum, z. s., 
sídlo: Petrovice 94, 262 55 Petrovice
zázemí: Obecní dům Petrovice č. p. 139., 262 55 Petrovice 
IČO: 17389925
wampum.no1@seznam.cz, tel.: 777 247 274 
zastoupený Bc. Karlem Janouškem, členem výboru Wampum, z.s.
(dále jen „spolek" nebo Wampum")
 
a  

1.  zákonný zástupce níže uvedeného dítěte: 

jméno zák. zástupce: ……………………………………………………..

adresa trvalého bydliště: ………………………………………..

kontaktní adresa: …………………………………………………………………. 

telefon: ………………..

e-mail:…………………………….

a

2. zákonný zástupce níže uvedeného dítěte (pro uzavření smlouvy postačuje alespoň jeden zákonný 
zástupce dítěte, ale prosím uveďte telefon i druhého rodiče): 

jméno zák. zástupce: ……………………………………...

adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………….

kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………….... 

telefon: ……………………………... 

e-mail: …………………………………. 

(dále jen „zákonný zástupce") 
(společně dále jen „ smluvní strany") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

Jméno dítěte ...................................……………. datum narození    ........................................ 

bydliště .............................................………………………………………………………...

zdravotní pojišťovna ................................................................................ 

(dále jen „dítě") 

Zákonný zástupce dítěte přihlašuje své dítě k aktivitám Wampumu v těchto dnech (zaznamenejte 
zvolenou variantu): 
Úterý - středa - čtvrtek 

(1) Spolek se zavazuje poskytnout dítěti výchovně-vzdělávací aktivity na principech zážitkové 
a přírodní pedagogiky v době od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023, kromě doby, která je blíže specifikována ve Vnitřních
pravidlech Wampumu, které tvoří přílohu této smlouvy. 
(2) Zákonný zástupce je srozuměn a souhlasí s tím, aby se dítě účastnilo výchovně-vzdělávacích aktivit
spolku. Zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s tím, že výchovně vzdělávací aktivity  pro shora
uvedené dítě ve Wampumu budou zajišťovány na principech zážitkové a přírodní pedagogiky. 
(3) Zákonný zástupce prohlašuje, že je plně oprávněn uzavírat smlouvy tohoto charakteru a že není nijak
omezen v zastupování dítěte ve smyslu této smlouvy. 
(4)  Smluvní strany se dohodly na tom, že  Wampum bude dítěti  poskytovat  zejména výchovně
vzdělávací aktivity v režimu a s programem definovaným ve Vnitřních pravidlech Wampumu. 
(5) Spolek se zavazuje poskytovat zákonnému zástupci na vyžádání informace o svých činnostech 
a upozorňovat zákonného zástupce na skutečnosti týkající se dítěte a jevící se jako podstatné v souladu s

Vnitřními pravidly. 

Článek II. 
Ujednání o ceně a platebních podmínkách 

Cena za poskytované výchovně vzdělávací aktivity (dále jen klubovné) je hrazena rodiči  a činí ročně:
3 dny v týdnu ročně 5000,- Kč, v případě menšího počtu dní se částka  nesnižuje. Lze platit čtrtletně,
tzn. vždy předem za tři měsíce.
Wampum není plátcem DPH. Klubovné nelze odečítat z daní, Wampum není zapsán v rejstříku MŠMT. 
Provedení platby za klubovné se uskutečňuje bezhotovostně na účet spolku Wampum z.s. 252225521/0600 vždy
na rok dopředu, nejpozději do 20. dne v měsíci září. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno příjmení dítěte měsíc
rok (např. Jan Novák 10/2022), v případě trvalého příkazu jméno příjmení šk. rok (např. Jan Novák 2022/23). 

Článek III. 
Povinnosti smluvních stran 

(1)  Zákonný zástupce dítěte je povinen podat spolku písemně informace o případných zdravotních či
jiných omezeních dítěte ve smlouvě. Pokud spolek informace od zákonného zástupce neobdrží, má za to,
že dítě žádná zdravotní ani jiná omezení nemá.
(2) Zákonný zástupce má povinnost informovat bezodkladně spolek o jakýchkoli podstatných změnách
fyzického či duševního stavu dítěte tak, aby se předešlo možným škodám či jiným újmám i ve vztahu k
ostatním dětem a jejich zástupcům. Zákonný zástupce se zavazuje reagovat bezodkladně na podněty či
sdělení průvodců spolku, týkající se prospívání dítěte, jeho chování, zdravotního stavu apod.
3) Zákonný zástupce má povinnost neprodleně informovat spolek o případných změnách  v osobních
údajích uvedených v této smlouvě anebo jakýchkoli dalších informacích podstatných pro docházku do
klubu (adresa bydliště, tel. kontakty, e-mail, změna zdrav. pojišťovny, zdravotní/psychický stav). 



(4) Obě smluvní strany mají povinnost dodržovat Vnitřní pravidla Wampumu. 
(5) V případě, že dítě nebude vyzvedávat z výchovně-vzdělávacích aktivit zákonný zástupce, je povinen
sdělit průvodci při předání dítěte k výchovně vzdělávacím aktivitám, která osoba je  oprávněna si dítě
vyzvednout a poskytne mu i kontaktní údaje o oprávněné osobě. 
(6) Zákonný zástupce se zavazuje poskytovat dítěti vhodné oblečení či běžné vybavení pro aktivity v
souladu s Vnitřními pravidly nebo dle pokynů spolku prostřednictvím emailu, sms či osobního hovoru s
vychovatelem.

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zákonný zástupce má právo vypovědět smlouvu (ukončení docházky dítěte) s výpovědní lhůtou 2 měsíce,
která běží ode dne podání písemné výpovědi. 
(2) Zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje aktivity spolku Wampum poprvé, má právo vypovědět smlouvu
během prvního měsíce nově započaté docházky dítěte. 
(3) Spolek má právo smlouvu vypovědět v případě, že zákonný zástupce neuhradí platbu ve sjednaném termínu
nebo závažným způsobem narušuje provoz výchovně-vzdělávacích aktivit spolku zejména opakovaným
pozdním  předáváním  a  vyzvedáváním  dítěte.  Výpovědní  lhůta  je  1  měsíc  a  běží  ode  dne  doručení
výpovědi zákonnému zástupci. Zbývající klubovné spolek v takovém případě nevrací. 
(4) Spolek má právo smlouvu okamžitě vypovědět v případě, kdy projevy chování dítěte v kolektivu znemožňují
výchovně vzdělávací nebo zájmové aktivity ostatních dětí nebo nedovolují jejich přirozený rozvoj nebo kdy
se dítě chová opakovaně agresivně nebo opakovaně porušuje nezbytná zdravotní či hygienická opatření
a  rodič  byl  na  toto  chování  dítěte  opakovaně  upozorňován.  K  ukončení  smlouvy  dojde  dnem
následujícím po doručení výpovědi zákonnému  zástupci. Zbývající klubovné spolek v takovém případě
nevrací. 
(5) Ve zvlášť odůvodněných případech, kdy chování dítěte hrubě narušuje poskytované výchovně 
vzdělávací aktivity, si spolek vyhrazuje právo rozhodnout o okamžitém ukončení pobytu dítěte 
v kolektivu ostatních dětí. 

(6) Spolek má právo vypovědět smlouvu, kromě případů výše uvedených, s výpovědní lhůtou 2 měsíce,
která běží ode dne doručení výpovědi zákonnému zástupci, jen z důvodu ukončení činnosti spolku.
(7) V případě živelné katastrofy, pandemie a dalších nenadálých krizových situací a vládních omezení je
spolek oprávněn přerušit činnost na potřebnou dobu nebo jí ukončit. V takovém případě  (mimo ukončení
činnosti  klubu)  jsou  zákonní  zástupci  povinní  zaplatit  roční  úhradu  30%  z  původně  sjednané  výše
klubovného jakožto udržovací poplatek pro chod klubu.
(8) Smlouva se uzavírá ode dne jejího podepsání do 30. 6. 2023.
(9) Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 
(10) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zákonný zástupce dítěte a
jeden stejnopis spolek Wampum.

V Petrovicích, dne …………………

                                    ………………………………………..                                                                                 ……………………………………….
                                          zákonný zástupce dítěte                                                                                                   Bc. Karel Janoušek, Wampum, z.s.


