UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ
Żłobka „KRAINA SKRZATÓW”
Zawarta w Krapkowicach w dniu ___________________ pomiędzy:
Żłobkiem „Kraina Skrzatów” reprezentowanym przez Teresę Gola- Nogaj zwaną w dalszej
części umowy
Żłobkiem a Panią/ Panem _____________________________,
zamieszkałą/ym _______________________________, legitymującą/ym się dowodem
osobistym nr __________________ PESEL ______________ zwaną/ym
Rodzicem/Opiekunem.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przez Żłobek w zakresie sprawowania funkcji
opiekuńczej nad Dzieckiem
____________________________________________________________
urodzonym ______________w ________________ zamieszkałym
w ________________________________________________ zameldowanym
w_________________________________________________

2. Opieka stała będzie sprawowana w Żłobku Kraina Skrzatów w Krapkowicach przy ulicy
Szkolnej 10 w godzinach: od…………………do…………………………………….
3. Rodzic/ Opiekun prawny oświadcza, że znany jest mu Regulamin Żłobka „Kraina
Skrzatów” oraz, że zobowiązuje się przestrzegać zasad w nim ustanowionych.
4. Żłobek Kraina Skrzatów pracuje przez cały rok w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni
robocze od poniedziałku do piątku.

§2 Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na:


czas nieokreślony



czas określony tj. _______________________

§3 Rozwiązanie umowy
1. Umowa zawarta na czas określony jak i nieokreślony może zostać wypowiedziana z 1miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Podczas całego okresu obwiązywana Umowy, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest uiszczać
comiesięczną opłatę gwarantującą utrzymanie miejsca dziecka w Żłobku „Kraina Skrzatów”.
3. Żłobkowi „Kraina Skrzatów” przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania
wypowiedzenia w przypadku uporczywego przekraczania terminów płatności przez Rodzica/
Opiekuna prawnego.
4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Rodzica/ Opiekuna prawnego z obowiązku wniesienia
jakichkolwiek opłat czy to w całości czy w brakującej części, do których wpłacania się
zobowiązał.
§4 Opłaty

1. Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązuje się do opłaty czesnego w wysokości
______________ miesięcznie oraz wpisowego w kwocie……………….. . Wpisowe płatne
jest jednorazowo na pokrycie kosztów ubezpieczenia, materiałów plastycznych, środków
czystości.
2. Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie. Opłata za wyżywienie ( jeżeli dotyczy) jest
naliczana indywidualnie w zależności od czasu pobytu dziecka (pakiet całościowy lub
godzinny). Opłata za wyżywienie jest uiszczana z dołu za faktycznie zamówione obiadki dla
dziecka.
3. O tym, że dziecko kolejnego dnia nie będzie korzystać z usług żłobka np. z powodu
choroby lub innych przyczyn należy poinformować personel żłobka do godziny 08.15, aby
firma cateringowa dostarczyła w danym dniu do żłobka odpowiednią ilość posiłków.
4. Opłaty za pobyt dziecka (czesne) i wpisowe będą wpłacane z góry na konto: ING Bank
Śląski 66 1050 1487 1000 0091 3137 7500 tytuł przelewu: czesne za imię i nazwisko dziecka i
miesiąc najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca. Jak w jednym przelewie jest także zapłata za
posiłki musi być napisana w tytule za jaki miesiąc jest płatność za wyżywienie.
5. Opóźnienia we wnoszeniu opłat skutkują wystawieniem wezwania do zapłaty z 7
dniowym terminem płatności, zaś dalszy brak opłat powoduje rozwiązanie niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym.
6. Ponowne przyjęcie dziecka do Żłobka „Kraina Skrzatów” jest możliwe po uiszczeniu
wpisowego oraz zaległych opłat.

7. Zlecenie dodatkowych godzin opieki musi nastąpić najpóźniej godzinę przed planowym
odbiorem dziecka.
8. Stawka za dodatkowe godziny pobytu dziecka z powodu późniejszego odbioru przez
prawnych opiekunów będzie ustalana na bieżąco pomiędzy stronami.
9. W przypadku zmiany opłat Żłobka Kraina Skrzatów jest zobowiązany poinformować
Rodzica/Opiekuna z miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiany opłat mogą być dokonywane nie
częściej niż raz na pół roku.
10.Opłata stała za pobyt dziecka nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub
urlopowania dziecka. Istnieje możliwość odliczenia części opłaty w przypadku gdy dziecko
nie uczęszcza do żłobka całe 2 tyg.
11. Wszystkie opłaty na rzecz Żłobka „Kraina Skrzatów” są bezzwrotne.

§ 5 Odbiór dziecka
1. Do odbioru dziecka upoważnione są osoby wymienione w karcie upoważnienia do odbioru
dziecka, która jest integralną częścią niniejszej umowy.
2. Imiona i Nazwiska osób uprawnionych do odbioru dziecka:
1.
2.
3.
4.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności .

2. Dla realizacji celów wynikających z niniejszej umowy Strony ustalają następujące adresy
korespondencyjne i dane kontaktowe:
Teresa Gola-Nogaj
Żłobek Kraina Skrzatów
Ul. Szkolna 10

……………………………………
…………………………………....
……………………………………

47-300 Krapkowice

……………………………………

Tel. 607963770 lub 774661398

……………………………………

Emial: biuro@krainaskrzatow.eu

……………………………………

3. W przypadku zmiany adresu lub innych danych Strony zobowiązują się do podania nowych
danych w terminie do 7 dni. W przypadku braku aktualnego adresu, korespondencję wysyłaną
na ostatnio podany adres uznaje się za doręczoną.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, statutem oraz
cennikiem żłobka oraz wypełnienia karty zgłoszeniowej i informacyjnej „Krainy Skrzatów”,
które stanowią integralną część niniejszej umowy.
6. Umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

____________________
Rodzic/Opiekun prawny

_________________________
W imieniu Żłobka
„Kraina Skrzatów”

Dodatkowe ważne informacje o dziecku:

Rodzice/opiekunowie oświadczają, że:

1. Dziecko w trakcie pobytu będzie/nie będzie korzystało z wyżywienia oferowanego
przez firmę cateringową.
2. W przypadku podejrzenia iż dziecko przebywające w żłobku jest chore oraz braku
możliwości skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem wyrażam zgodę/nie
wyrażam zgody na badanie dziecka przez lekarza pediatrę.

