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Smlouva o výkonu krátkodobé dobrovolnické služby 

(uzavřená dle § 5 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
1) Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10 Brno, 602 00, IČ 00408328 zastoupená Martinou Pavelkovou, místopředsedkyní.  

Kontakt na Hnutí Brontosaurus: tel. 774 976 407, e-mail: hnuti@brontosaurus.cz 

2) Jméno, příjmení, trvale bytem, datum narození – dle seznamu na straně č. 2. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek vysílající organizace umožnit dobrovolníkovi za níže stanovených podmínek výkon dobrovolnické služby pro potřebu přijímající organizace na straně jedné 
a závazek dobrovolníka vykonávat dobrovolnickou službu svědomitě, pečlivě a bez nároku na odměnu na straně druhé. 
 

Článek III. 

Podmínky výkonu dobrovolnické služby 
3.1 Dobrovolník bude vykonávat dobrovolnickou službu v rozmezí uvedeném na straně 2 smlouvy.  V rozsahu max. 8 hodin denně po dobu trvání smlouvy. 

Místo výkonu dobrovolnické služby je uvedeno na straně č 2 smlouvy. 

Dobrovolník bude pověřen následujícími činnostmi:  Manuální práce nevyžadující zvláštní kvalifikaci na památkově chráněných objektech a jiných historicky cenných lokalitách. 

3.2 Dobrovolník byl vysílající organizací vybaven těmito pracovními prostředky: pracovní nářadí odpovídající vykonávané práci. 

3.3 Dobrovolník byl vysílající organizací vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky v nutném rozsahu pro vykonávanou práci. 

3.4 Dobrovolník svým podpisem potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 U osob mladších 18 let dává zákonný zástupce dobrovolníka (opatrovník) tímto souhlas k výkonu dobrovolnické činnosti ve smyslu  § 7 odst. 4 zák. č. 198/2002 Sb., o 

dobrovolnické službě ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy a to  za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem o dobrovolnické službě. Souhlas je uveden na 

straně č. 3 této smlouvy. 

 

                    

 

  

……Viz. stana č. 2 smlouvy………….. ……………………………….. 

dobrovolník za vysílající organizaci (jméno osoby oprávněné jednat 

a podepisovat za organizaci)  
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Prezenční listina 

Akce: 

Místo:         Datum:  

Jméno organizátora s OHB:     Základní článek, klub, RC: 

 

Podmínky zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB) a shora uvedená pobočná organizační jednotka HB. Účelem zpracování 
osobních údajů je zajištění činnosti HB, evidence účastníků, jejich kontaktování za účelem poskytování informací o činnosti HB a za účelem splnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů a stanovených podmínek pro poskytnutí finanční aj. podpory, popřípadě další účely specifikované v níže uvedených podmínkách. 

Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o vašich právech, které můžete vůči zpracovateli vznést, lze najít na internetové 
adrese http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje, popř. budou na vyžádání poskytnuty při podpisu přihlášky. 

Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami zpracování svých osobních údajů. Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl(a) osobně, 
popřípadě jakožto oprávněný zákonný zástupce osoby mladší 18 let. 

Svým podpisem uděluji souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam akce, na němž je zachycena má podobizna nebo jiné projevy osobní povahy při 
činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za účelem dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Stejný souhlas uděluji jako zákonný zástupce 
dítěte za toto dítě. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný způsobem uvedeným v odkazovaných podmínkách zpracování osobních údajů. 
 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Dále potvrzuji, že jsem byl/a proškolen/a o zásadách bezpečnosti při všech činnostech na akci, o hygienických  a protipožárních předpisech a režimu na akci a uplatňovaných 

provozních a organizačních zásadách. 

 

 

Jméno Příjmení 

Datum 

narození 

Bydliště 

 

PSČ 
Telefon E-mail 

Zdrav. 

omezení 

ano/ne* 
Podpis 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje


 

Jméno Příjmení 
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Bydliště 
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Telefon E-mail 

Zdrav. 

omezení 

ano/ne* 
Podpis 

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

32.          

33.          

34          

35.          
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Souhlas zákonných zástupců k výkonu krátkodobé 

dobrovolnické služby 

Akce: 

Místo:         Datum:  

Jméno organizátora s OHB:     Základní článek, klub, RC: 

 

Podmínky zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB) a shora uvedená pobočná organizační jednotka HB. Účelem zpracování 
osobních údajů je zajištění činnosti HB, evidence účastníků, jejich kontaktování za účelem poskytování informací o činnosti HB a za účelem splnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů a stanovených podmínek pro poskytnutí finanční aj. podpory, popřípadě další účely specifikované v níže uvedených podmínkách. 

Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o vašich právech, které můžete vůči zpracovateli vznést, lze najít na internetové 
adrese http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje, popř. budou na vyžádání poskytnuty při podpisu přihlášky. 

Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami zpracování svých osobních údajů. Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl(a) osobně, 
popřípadě jakožto oprávněný zákonný zástupce osoby mladší 18 let. 

Svým podpisem uděluji souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam akce, na němž je zachycena má podobizna nebo jiné projevy osobní povahy při 
činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za účelem dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Stejný souhlas uděluji jako zákonný zástupce 
dítěte za toto dítě. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný způsobem uvedeným v odkazovaných podmínkách zpracování osobních údajů. 
 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Dále potvrzuji, že jsem byl/a proškolen/a o zásadách bezpečnosti při všech činnostech na akci, o hygienických  a protipožárních předpisech a režimu na akci a uplatňovaných 

provozních a organizačních zásadách. 

 

 

Jméno Příjmení 

Datum 

narození 

Bydliště 

 

PSČ Telefon E-mail Podpis 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje


 

Jméno Příjmení 

Datum 

narození 

Bydliště 

 

PSČ Telefon E-mail Podpis 

10.         

11.         

12.         
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15.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Přílohy 

Prohlášení účastníků ohledně zdravotních omezení během dobrovolnické akce 
 

Ke dni začátku dobrovolnické akce jsem si vědom/a následujících zdravotních omezení: 

 Jméno Příjmení Zdravotní omezení 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

 
 


