
SMLOUVA O ÚČASTI NA VZD LÁVACÍM PROJEKTU V ČR A V ZAHRANIČÍ 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Vysílající organizace: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. 
Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2 

IČO: 18629008 
Zastoupené: Anežka Kopecká, ředitelka sdružení 

  
Jméno a příjmení:  

Trvale bytem:  

Rodné číslo:  

Kontaktní údaje (tel., email):  

(dále jen „účastník“) 
 

Článek II. 
Předm t smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek vysílající organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. (se 
sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, IČO:18629008) umožnit účastníkovi za níže stanovených 
podmínek účast na projektu na straně jedné a závazek účastníka účastnit se projektu aktivně, 
svědomitě a bez nároku na odměnu na straně druhé. 

Název projektu:  
Termín:  

Místo konání:  

Hostující organizace:  

Článek III. 
Podmínky pro účast na projektu 

Každý zájemce/zájemkyně o účast na mezinárodním vzdělávacím projektu se musí seznámit a 
souhlasit se smluvními podmínkami účasti, které pro účastníka nabývají závazné platnosti odesláním 
přihlášky. 
 
Podmínkou účasti na vzdělávacím projektu je sepsání smlouvy o účasti (při podání elektronické 
přihlášky nahrazuje písemnou smlouvu zaškrtnutí políčka „Souhlasím se smluvními podmínkami účasti 
na projektu vysílající organizace INEX-SDA.“ v elektronické přihlášce).  

Přihlašování a účastnické poplatky 

2.1    Účastník se prostřednictvím elektronické přihlášky přihlašuje na projekt hostující organizace dle 
nabídky projektů na www.inexsda.cz, obsahující termín, místo konání projektu, téma projektu, 
specifické podmínky hostující organizace a donora k účasti na daném projektu. 

2.2    Elektronická přihláška se stává aktivní a pro účastníka závaznou po přijetí po přijetí registračního 
poplatku INEX-SDA. 

2.3    INEX-SDA se zavazuje zpracovat přihlášku, postoupit ji přijímající partnerské organizaci, 
komunikovat s touto organizací a informovat účastníka o přijetí resp. nepřijetí na projekt, podrobných 
informacích o daném projektu i o dalších skutečnostech důležitých pro jeho účast. 

2.4    Účastník uhradí INEX-SDA za administrativu spojenou se zprostředkováním účasti na projektu 
jednorázový registrační poplatek ve výši 350,- Kč. Tento poplatek je nevratný.  



Registrační poplatek lze platit bezhotovostně na účet 2100114178/2010 (do poznámky uveďte své 
jméno a příjmení); nebo hotově v otevíracích hodinách naší pražské kanceláře. 

2.5    Účastník mladší 18 let je povinen poslat poštou na adresu INEX-SDA podepsaný souhlas rodiče 
nebo zákonného zástupce s účastí dcery/syna na projektu -  Prohlášení zákonného zástupce. 

2.7    K účasti na některých projektech musí účastník v souladu s požadavky přijímající organizace, 
uvedenými v popisu projektu, předložit další dokumenty (např. motivační dopis, výpis z rejstříku 
trestů, potvrzení o zdravotním stavu aj.). Bez těchto dokumentů INEX-SDA nemůže zajistit účast 
zájemce na daném projektu. 

2.8    INEX-SDA poskytne účastníkovi potřebné detailní informace o projektu, na který byl účastník 
přijat. Tyto vypracovává Přijímající organizace a INEX-SDA za dané informace neručí (kromě projektů 
v ČR pořádané INEX-SDA). 

2.9    Před odjezdem na projekt v zahraničí je na místě sjednat si pojištění léčebných výloh a pojištění 
odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví, obojí s platností v zemi konání projektu a po celou dobu 
konání projektu i po dobu cesty na projekt a zpět. 

2.10    Pro účast na projektech v zemích s vízovou povinností je účastník povinen informovat se 
předem, zda splňuje požadavky pro získání víza, podává si a hradí žádost o vízum sám a dbá na 
všechny náležitosti k jejímu vyřízení. V případě potřeby poskytne INEX-SDA ve spolupráci s přijímající 
organizací zvací dopis. Hostující organizace může dle podmínek donora projektu účastníkovi zpětně, na 
základě účastníkem dodaných platebních dokladů, proplatit částečné, nebo celkové výdaje související 
s obdržením víza.  

2.11    Před vycestováním na projekt se účastník sám informuje o aktuální bezpečnostní situaci v zemi 
konání projektu. V případě zhoršené bezpečnostní situace v dané zemi je INEX-SDA oprávněn 
účastníka na projekt nevyslat. 

2.12   INEX-SDA nenese odpovědnost za dopravu účastníka na projekt a zpět ani výlohy s ní spojené. 

Zrušení účasti 

2.13   Účastník se zavazuje INEX-SDA neprodleně písemnou formou (e-mailem zaslaným na 
info@inexsda.cz) informovat o zrušení své účasti na projektu či o jakýchkoliv změnách týkajících se 
jeho účasti na projektu.  

2.14   INEX-SDA nenese odpovědnost za případy, kdy je projekt přijímající organizací zrušen. Asistuje 
ale v takových případech při hledání alternativních řešení (např. jiný projekt dle nabídky). 
 
2.15    Ve zvláštních, odůvodněných případech si INEX-SDA vyhrazuje právo účastníka nevyslat. 

Práva a povinnosti přijímající organizace 

2.16   INEX-SDA zprostředkovává projekty zahraničních přijímajících organizací na základě dohody o 
spolupráci nebo členství /partnerství v mezinárodních dobrovolnických sítích; projekty v ČR pořádá ve 
spolupráci s místními obcemi, neziskovými organizacemi atd. 
 
2.17  Přijímající organizace obdrží od INEX-SDA dostupné informace o účastníkovi, podstatné pro 
účast na projektu a bezpečí účastníka. 
 
2.18   Přijímající organizace zajistí účastníkovi stravu a ubytování po celou dobu konání projektu. 
 
2.19  Přijímající organizace si v odůvodněných případech může žádat další poplatek pro realizaci 
projektu a pokrytí nákladů na pobyt účastníka. Tento poplatek je placen po příjezdu na místo projektu, 
nebo v INEX-SDA a následně je převeden přijímající organizaci. 
 

https://www.inexsda.cz/docs/0-prohlasenizakonnehozastupce.docx


2.20   Přijímající organizace má v nezbytných případech právo na změny projektu oproti původnímu 
popisu. V případě zásadních změn znemožňujících účast přijatého účastníka na projektu má tento 
možnost svoji účast zrušit, nebo si vybrat jiný projekt z aktuální nabídky. 
 
2.21   Přijímající organizace může dle podmínek donora projektu proplatit účastníkovi část nákladů na 
cestovné na projekt a zpět. V takovém případě probíhá proplacení zpětně na základě dodání všech 
jízdních a platebních dokladů a to v hotovosti, na bankovní účet účastníka, nebo na bankovní účet 
INEX-SDA. INEX-SDA se zavazuje obdrženou částku převedenou do českých korun přeposlat na účet 
účastníka. INEX-SDA nenese odpovědnost za termín proplacení, výši proplacení ani za kurzové ztráty. 

Práva a povinnosti účastníka 

2.22   Účastník bere na vědomí, že se má projektu účastnit aktivně, s otevřenou myslí a bez nároku na 
finanční odměnu. Od účastníka se očekává, že bude respektovat odlišné kulturní a společenské 
zvyklosti v dané zemi a díky svému vnímavému přístupu je nebude svým chováním narušovat. 
Zároveň se předpokládá, že se během svého pobytu přizpůsobí podmínkám, které stanoví přijímající 
organizace, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu s právy na osobní svobodu a bezpečnost a zůstane 
po celou dobu jeho konání. 

2.23   Účastník se zavazuje poskytnout INEX-SDA po návratu hodnocení projektu a spolupráce. 
 
2.24   Účastník má právo zrušit účast na projektu. V takovém případě nemá nárok na proplacení 
vynaložených výdajů na cestu, ani na vrácení účastnického poplatku INEX-SDA. 
 

Článek IV. 
Záv rečná ustanovení 

3.1    INEX-SDA nenese odpovědnost za náklady účastníka v případě jakékoli osobní újmy na zdraví, 
nebo majetku spojené s účastí na projektu, nebo za cokoli mimo kontrolu INEX-SDA. 

3.2    Účastník prohlašuje, že v době sjednání smlouvy proti němu není vedeno trestní řízení. 
 
3.3     Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu. 

3.4     Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a uzavřely ji 
svobodně, přičemž určitost a svobodu své vůle stvrzují svými níže uvedenými podpisy. 
 

☐Tímto souhlasím se Zásadami zpracování osobních údajů INEX-SDA, které obsahují detaily 

shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů 
(zdravotní stav, speciální potřeby apod.) obsažených v přihlašovacím formuláři na projekt popsaný 
v článku II této smlouvy a v této smlouvě. Zpracování výše popsaných osobních údajů dobrovolníka je 
nutné k naplnění této smlouvy - pro účel administrace přihlášky, zajištění účasti na projektu a 
návazných aktivitách INEX-SDA. Dále je zpracování nutné pro dodržení zákonných podmínek daného 
programu, nebo podmínek donora. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

V ______________ dne ______________ 

 

 

V ______________ dne ______________ 

INEX-SDA Účastník 
 

https://www.inexsda.cz/docs/inex-sda-zasadyzpracovaniosobnichudaju.pdf

	Článek III. Podmínky pro účast na projektu
	Přihlašování a účastnické poplatky
	Zrušení účasti
	Práva a povinnosti přijímající organizace
	Práva a povinnosti účastníka

	Článek IV. Závěrečná ustanovení

