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Sportovní centrum dětí orientačního běhu Kamenice
Název projektu: SCD OB Kamenice
Řešitel projektu: Zuzana Škvorová, Slunečná 677, 251 68 Kamenice
Charakteristika organizace:
OK KAMENICE, z.s. byl založen v listopadu 2015 jako nástupce oddílu orientačního běhu
sportovního klubu SK Kamenice; důvodem ke změně byl cíl zjednodušit a zefektivnit řízení
spolku tím, že bude zaměřen především na orientační sporty, povede vlastní účetnictví, bude
moci vystupovat samostatně při žádostech o granty a dotace a také při jednáních, které souvisí
s pořádáním sportovních akcí a soustředění.
Orientační běh začal být v Kamenici organizován v roce 2000 po té, kdy se do obce
přistěhovalo několik rodin aktivních orientačních běžců, především z oddílu USK Praha.
V září 2001 byl oddíl rozšířen o žákovské družstvo. Během krátké doby se oddíl rozrostl ke
stovce členů, začali jsme pro mládež pořádat soustředění a letní dětské tábory, oddíl brzy se
stal výsledkově nejlepším ve Středočeské oblasti. Od roku 2005 má oddíl na starosti rozvoj
mládeže v oblasti, organizaci soustředění pro středočeskou mládež, účast na národních
štafetách i Mistrovství ČR krajských výběrů. V roce 2008 žáci oblasti v tomto Mistrovství
zvítězili. V letech 2013 byla naše oblast pátá a roce 2014 čtvrtá. V posledních třech letech
Středočeské výběry byly na druhém místě v soutěžích Vyzývacího poháru. Žáci z našeho
oddílu tvoří základ krajských výběrů. Daří se i dorostu a juniorům, v posledních letech jsme
patřili mezi nejúspěšnější oddíly. V roce 2014 získala tato skupina 11 medailí z Mistrovství
ČR a Ondřej Semík navíc stříbrnou medaili z JMS závodu štafet. V letošním roce se Ondřej
Semík zařadil mezi nejlepší muže, což potvrdil i účastí na Světových pohárech. Dva junioři –
Marie Procházková a Vojtěch Kettner se zúčastnili Mistrovství světa juniorů. Také získali 4
medaile v Mistrovských soutěžích. Mládež se postupně přesouvá do dospělých kategorií, kde
jsme dlouho neměli zastoupení.
V součastné době na klub kolem 180 členů, kromě veteránů a rekreačních běžců, je tu několik
skupin, rozdělených podle věku:
- junioři a dospělí,
- dorost,
- starší žáci,
- mladší žáci,
- přípravka.
Každá skupina má své trenéry a své aktivity, odpovídající věku a výkonnosti, některé akce
jsou pro celý klub, např. velikonoční soustředění.
Výchozí stav:
Projekt se týká dvou skupin dětí z našeho oddílu. Skupina mladšího žactva je zaměřena na
děti ve věku 10-12 let (cca 20dětí), žákovská skupina pak na děti 12-15 let (cca 30dětí). Obě
skupiny mají celoročně trénink jedenkrát týdně, od jara do podzimu s tréninky na mapách
v okolí Kamenice, v zimním období trénink běžecký s navazujícím tréninkem v tělocvičně.
Pro starší žáky je připraven ještě další trénink se skupinou dorostu, jde o pravidelné běžecké
tréninky každé úterý v Praze, kde většinou děti studují. Tréninky jsou již vedeny dle
používaných metodik OB s důrazem na běžeckou abecedu, v zimních měsících na rozvoj
vytrvalosti, na jaře pak rozvoj rychlosti.
Kromě těchto tréninků v okolí Kamenice probíhají o víkendech mapové tréninky.
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Pro všechny děti pořádáme obvykle dvě soustředění – o velikonocích a týdenní o letních
prázdninách, dále se žáci účastní pravidelného jarního soustředění Středočeské oblasti. Žáci
jsou motivováni k účasti na oblastních závodech a nejlepší se účastní s výběrem kraje závodů
štafet a družstev. V případě staršího žactva je hlavní závodní zaměření na závody národního
žebříčku. Žákovská skupina poměrně velká, perspektivní a je třeba s ní pracovat více.
Pro přípravku akce pro upevňování návyků v práci s mapou a vytvoření skupiny.
Pro žactvo budeme připravovat akce pro upevňování návyků v práci s mapou a vytvoření
skupiny. Pro žactvo je nutné připravovat výběrová soustředění v odlišných terénech, brát je na
více závodů s větší konkurencí. Připravit je na závody na národní a celostátní úrovni, kde
výsledky jsou zatím u nestabilní, nicméně s dobrým potenciálem ke zlepšení u většiny žáků.
Cíl projektu:
Cílem projektu je podpořit další rozvoj žákovských skupin OK KAMENICE, připravit žáky
tak, aby je orientační běh bavil, aby získaly pevné základy OB a aby byli připraveni na
přechod do dorosteneckých kategorií.
Pro starší žáky je cílem zvýšit počet žáků s licencí A, která jim následně v dorostu umožní
účast v celostátních soutěžích. Měli by být schopni cílené tréninkové přípravy.
U mladšího žactva preferujeme pravidelnou účast na oblastních závodech s cílem licence B.
Rozvíjet mapové dovednosti, obratnost. U přípravky je cílem, aby děti jezdily pravidelně na
závody.
Tak jako v minulých letech je cílem, aby naši žáci byly základem krajských výběrů.
Výdaje na startovné, ubytování a dopravu při mnoha pořádaných akcích, na sportovní
vybavení apod. v mnoha případech omezují účast některých dětí. Jedním z cílů je i umožnit
účast žákům z ekonomicky slabších rodin.

Realizační plán, časový harmonogram a rozpočet projektu:
Společná příprava:
Leden-březen a listopad-prosinec 2016
Společné tréninky ZŠ Kamenice, běžecká příprava, tělocvična, vždy v pátek 16-18h
Duben-červen a září-říjen 2016
Společné mapové tréninky, vždy v pátek 16-18h
Leden-červen a září-prosinec 2016
Běžecké tréninky Praha-Kunratice ZŠ U Krčského lesa, vždy v úterý 17-19h
předpokládané náklady:
pronájem šatny a tělocvičny 230Kč*2h*18týdnů
8.200,pronájem šatny Praha-Kunratice 1200Kč/M*10měsíců 4.000,- (1/3 nákladů)
náklady na tisk map – inkousty, papír, mapníky
4.800,nákup tréninkových lampionů 20 ks po 100Kč
2.000,celkem
19.000,-

Materiální vybavení:
Výměna jedné tiskárny (inkoustová)
Stan na soustředění a závody typu tunel
celkem

3.000,14.000,17.000,-
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Soustředění:
Leden 2016
organizace lyžařského soustředění pro žactvo (pátek večer až neděle odpoledne),
předpokládané místo – Harrachov; počet účastníků: 25 dětí, 5 trenérů
předpokládané náklady:
ubytování (2 noci) 280Kč/noc
strava 220 Kč/plná penze (2dny)
doprava
celkem

16.800,13.200,8.000,38.000,-

organizace lyžařského soustředění pro žactvo (pátek večer až neděle odpoledne),
předpokládané místo – Boží Dar; počet účastníků: 25 dětí, 5 trenérů
předpokládané náklady:
ubytování (2 noci) 280Kč/noc
strava 220 Kč/plná penze (2dny)
doprava
celkem

16.800,13.200,8.000,38.000,-

Únor 2016
organizace lyžařského soustředění pro žactvo (pátek večer až neděle odpoledne),
předpokládané místo – Lužické hory; počet účastníků: 25 dětí, 5 trenérů
předpokládané náklady:
ubytování (2 noci) 280Kč/noc
strava 220 Kč/plná penze (2dny)
doprava
celkem

16.800,13.200,8.000,38.000,-

Březen 2016
organizace mapového soustředění (pátek večer až neděle odpoledne), předpokládané místo –
Středočeský kraj – ve spolupráci se Středočeskou oblastí
počet účastníků: 30 dětí, 6 trenérů
předpokládané náklady:
ubytování (2 noci) tělocvična
strava (2dny)
doprava
materiál (mapy OB,obaly,..)
celkem

5.000,15.000,6.000,4.000,30.000,-

Duben 2016
organizace mapového soustředění na velikonoce (čtvrtek večer až pondělí odpoledne),
předpokládané místo – Sklárna nebo Stříbrný rybník
počet účastníků: 42 dětí, 8 trenérů
předpokládané náklady:
ubytování a strava 350 Kč /den (4 noci)
doprava
materiál (mapy OB,obaly,..)
celkem

70.000,6.000,4.000,80.000,-

Květen 2016
Vyzývací pohár (štafety a sprint- sobota a neděle)
počet účastníků: 20 dětí, 4 trenéři
předpokládané náklady:
přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os
celkem

12.000,12.000,-
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Srpen 2016
Letní soustředění (neděle až neděle) předpokládané místo – Řásná u Telče
počet účastníků: 42 dětí, 8 trenérů
předpokládané náklady:
ubytování (7 noci) 350Kč/den
materiál (mapy OB,obaly,..)
celkem

122.500,7.500,130.000,-

Říjen 2015
M ČR oblastních výběrů (štafety a družstva - sobota a neděle)
počet účastníků: 16 dětí, 4 trenéři
předpokládané náklady:
přísp.obl. na start., dopravu a ubyt. 500Kč*os
celkem

8.000,8.000,-

Rekapitulace rozpočtu:
Výdaje:
Společná příprava
Materiálové vybavení
Soustředění a akce
Výdaje celkem

19.000,17.000,374.000,410.000,-

Příjmy:
příspěvek od Obce Kamenice
dary od sponzorů
příspěvky účastníků soustředění cca 80%
Příjmy celkem

30.000,20.000,300.000,350.000,-

Žádost o příspěvek od Nadace OB

60.000,-

Příspěvek na zajištění společné přípravy a příspěvky účastníkům přípravných soustředění.
Hodnocení projektu:
Hodnocení projektu proběhne (podle přiložené v zadávací dokumentaci) po ukončení sezóny
v listopadu 2016 za účasti klubové rady (Výkonný výbor) a trenérů. Kritériem hodnocení
bude zisk licencí dětí, zařazených do SCD. Zpracování a odeslání závěrečné zprávy zajistí
řešitel projektu s předsedou spolku, a to v termínu 25.11.2016.
Další vývoj:
Předpokládáme další pokračování projektu s dětmi ze skupiny mladšího žactva a z přípravky.
U žáků, kteří přejdou do dorosteneckých kategorií, pokračování tréninkové přípravy se
skupinou dorostu v rámci klubu a ve spolupráci s SCM a TSM pro Pražskou a Středočeskou
oblast.
V Kamenici 5.12.2015

………………………..
Zuzana Škvorová
řešitel projektu

………………………..
Ing. Petr Valášek
předseda OK KAMENICE, z.s.
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Příloha č. 1

SCD OB Kamenice
Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí
A, B
Jméno

Kategorie Registrace e-mail, telefon

1. Valášek Václav

H16

KAM0100

2. Šafka Sebastian

H16

KAM0101

3. Víšek Martin

H16

KAM0102

4. Blaha Petr
5. Gajda Jan

H16
H16

KAM0104
KAM0105

6. Bartoň Michal

H16

KAM0107

7. Škáchová Magdalena

D16

KAM0151

8. Šafková Sofie

D16

KAM0153

9. Hankovec Hugo

H14

KAM0201

10. Škvor Adam

H14

KAM0202

11. Hejsek Filip

H14

KAM0204

12. Renda Michal

H14

KAM0207

13. Semíková Lucie

D14

KAM0250

14. Chaloupková Hana

D14

KAM0252

15. Štěpánková Ema

D14

KAM0255

16. Kovářík Tomáš

H14

KAM0300

17. Chaloupka Viktor

H14

KAM0301

18. Kyral Maxmilián

H14

KAM0305

19. Škácha Vít

H14

KAM0309

20. Hankovcová Helena

D14

KAM0350

21. Baťhová Zuzana

D14

KAM0354

22. Jedlička Jakub

H12

KAM0404

23. Gajda Martin

H12

KAM0405

24. Víšková Veronika
25. Jedličková Kristýna

D12
D12

KAM0452
KAM0455

petr.valasek@email.cz
603 266 894
petra.safkova@cz.pwc.com
602 648 079
alena@bike007.cz
603 554 148
iva.blh@gmail.com
605432567
magda.gajdova@gmail.com 602630600
tomas.barton@email.cz
602386513
petra.skachova@volny.cz
732546961
petra.safkova@cz.pwc.com
602 648 079
l.hankovcova@gmail.com
602 794 141
martin.skvor@centrum.cz
602 347 144
jhejsek@centrum.cz
603 570 061
iva@adlerdesign.cz
603583477
semikova.eva@seznam.cz
728 030 262
Dana.Chaloupkova@fmc-ag.com
602 255 804
stepa.nek@volny.cz
777203012
erika.kovarikova3@seznam.cz
602 255 804
Dana.Chaloupkova@fmc-ag.com
602 255 804
romana.kyralova@bri.cz
737284381
petra.skachova@volny.cz
732546961
l.hankovcova@mail.com
602 794 141
batha.milos@seznam.cz
602 690 197
adam.jedlicka@seznam.cz
733 640 308
magda.gajdova@gmail.com
602630600
alena@bike007.cz
603 554 148
adam.jedlicka@seznam.cz 728965989

Podpis řešitele projektu:
Jméno řešitele projektu: Zuzana Škvorová
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Příloha č. 2

SCD OB Kamenice
Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14 roků s jinou
licencí než je licence A, B
Jméno

Kategorie Registrace e-mail, telefon

1. Albrecht Adam

H14

KAM0203

2. Mrózek Adam

H14

KAM0209

3. Mojžíšková Lucie

D14

KAM0253

4. Jirglová Anna

D14

KAM0256

5. Selucká Alžběta

D14

KAM0257

6. Chramostová Amálie

D14

KAM0355

7. Mojžíšková Klára

D14

KAM0356

8. Hejsek Lukáš

H12

KAM0400

9. Podzemský Lukáš

H12

KAM0407

10. Kubová Kristýna

D12

KAM0454

11. Teršl Anna

D12

KAM0456

12. Trešlová Veronika Anna

D12

KAM0457

13. Štěpánková Julie

D12

KAM0458

14. Mišoň Daniel

H12

KAM0500

15. Šiler Martin

H12

KAM0501

16. Milota Jakub

H12

KAM0503

17. Janča Eduard

H12

KAM0504

18. Vašek David

H12

KAM0505

19. Rendová Kateřina

D12

KAM0550

20. Balejová Julie

D12

KAM0551

21. Jirglová Natálie

D12

KAM0552

22. Voců Alexandra

D12

KAM0553

adam.albrecht@seznam.cz
777 111 202
mrozino@email.cz
728226230
jana@mojzisek.cz
737287456
misha.jirglova@gmail.com 774599138
jarmila.selucka@seznam.cz
602 255 804
blanka.chramostova@seznam.cz
724040211
jana@mojzisek.cz
737287456
jhejsek@centrum.cz
603 570 061
gabina.podzemska@seznam.cz 605715939
Twiggi-studio@seznam.cz
601352216
andter@seznam.cz
728965989
alenatreslova@gmail.com
774996394
adela.stepankova@adedesign.cz 777203012
katerina.c@volny.cz
603187455
silerovak@email.cz
608371713
milota@anchora.cz
602269342
tenis.eva@email.cz
606080755
lesja.vaskova@mpss.cz
605211630
iva@adlerdesign.cz
603583477
Jiri.Balej@dupont.com
602684534
misha.jirglova@gmail.com
774599138
sarka.vocu@gmail.com
603273910

Podpis řešitele projektu:
Jméno řešitele projektu: Zuzana Škvorová
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Příloha č. 3

SCD OB Kamenice
Jmenný seznam trenérů
Trenérská Oddílová
licence
registrace

Jméno
1. Škvorová Zuzana

T3

KAM7350

2. Hankovcová Lenka

T3

KAM7053

3. Škvor Martin

T3

KAM6700

4. Valášek Petr

KAM6600

5. Valášková Šárka

KAM6951

6. Prášek Přemysl

T3

KAM9305

7. Kamererová Klára

KAM9154

8. Kamererová Valerie

KAM9452

e-mail, telefon
z.skvorova@centrum.cz
773 990 215
l.hankovcova@gmail.com
602 794 141
martin.skvor@centrum.cz,
602 347 144
petr.valasek7@gmail.com,
603 266 894
sarka.valaskova@volny.cz,
737 258 291
Pk.prasek@seznam.cz
605305943
Klara315@seznam.cz
732905268
Vanesa.valerie@seznam.cz,
732671464

Podpis řešitele projektu:
Jméno řešitele projektu: Zuzana Škvorová

Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2016

Příloha č. 4

Čestné prohlášení žadatele
OK KAMENICE, z.s. Slunečná 678, Kamenice, PSČ 251 68, IČ 04605837, jako žadatel o
přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu prohlašuje, že
vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100%
finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 60.000 Kč.

V Kamenici 5.12.2015

…………………………….
Ing. Petr Valášek
předseda OK KAMENICE, z.s.

Závazek
OK KAMENICE, z.s. Slunečná 678, Kamenice, PSČ 251 68, IČ 04605837 se zavazuje, že
poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na
území České republiky, v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního
centra dětí v orientačním běhu SCD OB Kamenice. Souhlasíme s tím, že poskytnuté
prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2016. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a
elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání
grantu na sportovní činnost a režii.

V Kamenici 5.12.2015

…………………………….
Ing. Petr Valášek
předseda OK KAMENICE, z.s.
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Příloha č. 5

Prohlášení
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu SCD OB Kamenice prohlašuje, že souhlasí se
zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí
v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2016, která bude
zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy.
Obsah závěrečné zprávy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)

Název projektu
Příjemce projektu
Garant projektu
Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí A, B,
případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení
Hlavní cíle projektu
Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu
Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí
Seznam akcí sportovního centra dětí, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a
trenérů; vyhodnocení jednotlivých akcí; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli
zajištěny lékařské prohlídky
Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013
Královéhradeckého kraje“
Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu
Hodnocení projektu dle daných kriterií
Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra dětí formou položkového popisu
projektu zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést
z jakých zdrojů žadatel obdržel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku.
Informace o činnosti v médiích, na webu apod.
Předpokládaný další vývoj

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu do 30. listopadu 2016.
V Kamenici 5.12.2015

………………..………………..
Zuzana Škvorová
řešitel projektu SCD OB Kamenice
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Příloha č. 6
Návrh

Smlouva o nadačním příspěvku
Smluvní strany:
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno
zastoupenou:
Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4
číslo účtu:
215194682/0600
IČO:
62156853
(dále jen „nadace“)
na straně jedné
a
OK KAMENICE, z.s., Slunečná 678, 251 68 Kamenice
zastoupenou:
Ing. Petr Valášek, předseda spolku
bankovní spojení: Komerční banka, Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
115 – 1750400227/0100
IČO:
04605837
(dále jen „příjemce“)
na straně druhé
Čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy
příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy.
2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na
zajištění provozování sportovních center dětí v orientačním běhu pro rok 2016, které
soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 11 – 14 let tréninkovou péči pro
jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací
dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem
na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2016 v souladu se
zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu
pro rok 2016 příjemcem grantu.

Čl. II
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Výše nadačního příspěvku
Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 60 000,-Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých)
Čl. III
Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku
Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách:
První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této
smlouvy převodem na účet příjemce.
Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení
závěrečné zprávy převodem na účet příjemce.
Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou
zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod.
IV
Lhůty pro použití nadačního příspěvku
1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této
smlouvy.
2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace.
Čl. V
Závazky příjemce
1. Příjemce se zavazuje:
a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých
touto smlouvou
b) použít nadační příspěvek hospodárně
c) vést řádnou účetní evidenci
d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran
e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům.
2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly
negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy.
3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního
příspěvku.
4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv
otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy.
5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci
byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního
příspěvku poskytnutého nadací.
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6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku
včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy.
7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci
bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i
oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala.
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost
dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla
doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních
stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena
v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Brně dne ………….
Za nadaci:

V Kamenici dne 5.12.2015
Za příjemce: Ing. Petr Valášek, předseda OK KAMENICE, z.s. …………………………

Přílohy:
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším
žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2016
- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2016

