Military Experience
TAD z.s.
IČ: 22869140; DIČ: CZ22869140
zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21545

Smlouva o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby
v programech a aktivitách TAD z.s.

Článek I.
Smluvní strany
1.1

TAD z.s.
IČ: 22869140
sídlem Krátká 2103, 289 24, Milovice – Boží Dar
zastoupené jednatelem Ondřejem Bumbou
(dále jen „TAD“)

1.2

Jméno Příjmení
narozen/a 00.00.0000
trvale bytem
telefon
email
(dále jen „dobrovolník”)
Článek II.
Předmět smlouvy

2.1

2.2

Předmětem smlouvy je závazek TADu umožnit dobrovolníkovi za níže stanovených
podmínek výkon dobrovolnické služby pro potřeby TADu na straně jedné a závazek
dobrovolníka vykonávat dobrovolnickou službu svědomitě, pečlivě a bez nároku na
odměnu na straně druhé.
TAD je právnickou osobou. Jeho posláním je společnými silami vytvářet činnost
zaměřenou na rozvoj tělesné i duchovní výchovy se zaměřením na brannou výchovu
a prevenci kriminality.
Článek III.
Podmínky dobrovolnické služby

3.1
3.2
3.3
3.4

Dobrovolník se bude podílet na pravidelné, nepravidelné nebo příležitostné činnosti
TADu a to od podpisu této smlouvy na dobu neurčitou.
Dobrovolník bude vykonávat svou činnost osobně a v souladu s pokyny nadřízených
pracovníků, vnitřními předpisy organizace a metodikami příslušných programů.
V rámci své dobrovolnické služby a v době jejího výkonu se dobrovolník zavazuje
dodržovat zásady občanské odpovědnosti vůči svěřeným hodnotám a účastníkům.
Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran. Platnost smlouvy se v
takovém případě ruší „Dohodou o ukončení dlouhodobé dobrovolnické služby v
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3.5

programech a aktivitách TAD z.s.“, kterou musí podepsat obě smluvní strany. TAD si
vyhrazuje právo vypovědět smlouvu písemným oznámením dobrovolníkovi, a to v
případech, kdy dobrovolník porušuje stanovené povinnosti. Platnost smlouvy se v
takovém případě ruší v den předání oznámení dobrovolníkovi.
Dobrovolník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a
zachovávat mlčenlivost o interních věcech TADu. Dobrovolník se zavazuje
nevyužívat osobních údajů účastníků a interních informací získaných při činnosti pro
TAD pro svůj vlastní prospěch, ani pro prospěch třetích osob. Uvedený závazek trvá i
po skončení činnosti dobrovolníka pro TAD.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8
4.9

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Vše co dobrovolník v rámci své dobrovolnické služby vytvoří, se stává duševním
vlastnictvím TAD z.s.
Dobrovolník souhlasí se zveřejněním svého telefonního čísla v interním adresáři. K
tomu mají přístup pouze členové TAD z.s. a dobrovolníci s platnou “Smlouvou o
výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v programech a aktivitách TAD z.s.”
Dobrovolník mladší 18 let může tuto smlouvu uzavřít pouze s písemným souhlasem
zákonného zástupce.
V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se strany řídí zákonem č.
40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu a musí se na nich
shodnout obě smluvní strany.
V odůvodněných případech si TAD vyhrazuje právo vyžádat si před uzavřením
smlouvy od dobrovolníka výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) a
lékařské potvrzení o fyzické a psychické způsobilosti (rovněž ne starší než 3
měsíce).
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom každá
ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili, že tuto smlouvu
uzavřely svobodně a vážně a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Milovicích dne 00.00.0000

dobrovolník

Ondřej Bumba
jednatel TAD z.s.
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