Dohoda o skončení poskytování služeb péče o dítě v SQS vzdělávacím
centru - DS Saurus
Smluvní strany:
SQS Vláknová optika, a.s., se sídlem Komenského 304/1, 509 01 Nová Paka
IČO: 60913037
zastoupená Wilhelmem Quittnerem, předsedou představenstva
Číslo bankovního účtu:
(dále také jen „Provozovatel“)
a
Jména a příjmení:
Data narození:
Trvalá bydliště:
Číslo bankovního účtu:
(dále jen „Zákonní zástupci dítěte“)
Jméno dítěte:

Článek I.
1. Dne ………………… Provozovatel se Zákonnými zástupci dítěte uzavřeli v souladu se
zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „Zákon“), Smlouvu
o poskytování služeb péče o dítě v SQS vzdělávacím centru – DS Saurus, podle níž se
Provozovatel zavázal poskytnout pro syna/dceru1 Zákonných zástupců dítěte služby péče o
dítě v dětské skupině dle Zákona a Zákonní zástupci dítěte se zde zavázali zejména
dodržovat pravidla provozu a podílet se na úhradě nákladů dětské skupiny (dále jen
„Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do ……………….
Článek II.
1. Strany Smlouvy touto dohodou sjednávají, že ukončí Smlouvu na základě jejího čl. III odst.
6 ke dni ……………...
1

nehodící se škrtněte
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Článek III.
1. Účastníci této dohody zároveň prohlašují, že v souvislosti s poskytováním péče dítěti
přijatému do SQS vzdělávacího centra – DS Saurus podle Smlouvy jsou k dnešnímu dni
zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné pohledávky.
Článek IV.
1. Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu poslední stranou, účinná ke dni ……………….
2. Dohoda může být doplněna nebo změněna, a to včetně tohoto odstavce, pouze písemnou
formou, číslovaným dodatkem k této dohodě podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že se s jejím obsahem seznámili, obsahu
porozuměli, vzali jej na vědomí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
V Nové Pace dne ……………………….

V Nové Pace dne ………………….

……..…………………..

…….……………….….

…………………………
zákonní zástupci dítěte

Wilhelm Quittner
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