Opłata wpisowa -400 zł
Jest to jednorazowa opłata, którą dokonują Państwo przypodpisaniu umowy. Zapewnia ona
dziecku miejsce w żłobku. Obejmuje ubezpieczenie NNW, śliniaczek , materiały plastyczne
kremy pielęgnacyjne i pomoce dydaktyczne, materiały higieniczne (ręczniki papierowe,
mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Kontynuacja umowy – wpisowe 200 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres
trwania kolejnej umowy obejmująca ubezpieczenie NNW, śliniaczek , materiały plastyczne
kremy pielęgnacyjne i pomoce dydaktyczne, materiały higieniczne (ręczniki papierowe,
mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie
podlega zwrotowi.
Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na
konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami przewidzianymi w
harmonogramie dnia.
Opłata za wyżywienie płatna przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto
placówki.

W zależności od potrzeb Rodziców Żłobek ‘’Magiczna Kraina’’ oferuje:



Abonament miesięczny.
Karnety godzinowe

OPŁATY W ROKU 2021 :
ABONAMENTY:

 Do 5 godzinod 570 zł do 590 zł po dotacji ( cena podstawowa 850 zł)
 Do 10 godzin od 770 zł do 820 zł po dotacji ( cena podstawowa 1250zł )
* różnica w cenach spowodowana jest ilością dni roboczych w miesiącu , od których
uzależniona jest dotacja z Urzędu Miasta Krakowa.

KARNETY GODZINOWE :
Wpisowe przy karnecie 250 zł . Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na rok od daty zakupu
pierwszego karnetu.

 Pojedyncza godzina 20 zł
 karnet 25 h/mc – 357.5 zł po dotacji ( cena podstawowa 400 zł)
 karnet 50 h/mc – 465 zł po dotacji ( cena podstawowa 550 zł )

*Wybrany pakiet godzinowy jest ważny przez jeden miesiąc. Za niewykorzystane
godziny żłobek nie zwraca pieniędzy.
STAWKA ŻYWIENIOWA – 14.50 zł / dzień, w tym 3 posiłki do ustalenia indywidualnie.

 śniadanie – 2,5 zł
 obiad ( zupa + drugie danie ) - 9.5 zł
 podwieczorek – 2,5 zł

* istnieje możliwość przyniesienia przez rodzica posiłków w oryginalnie hermetycznie
zamkniętych słoiczkach.

OPŁATY W ROKU 2022 :
ABONAMENTY:

 Do 5 godzincena podstawowa bez dotacji 850 zł
 Do 10 godzin cena podstawowa bez dotacji 1350 zł

KARNETY GODZINOWE :
Ceny oraz wpisowe pozostają bez zmian.

STAWKA ŻYWIENIOWA –15.00 zł / dzień, w tym 4 posiłki do ustalenia indywidualnie.

 śniadanie – 2,5 zł

 obiad ( zupa + drugie danie ) - 10 zł

 podwieczorek – 2,5 zł



W cenie posiłków istnieje możliwość zamówienia II śniadania.

* istnieje możliwość przyniesienia przez rodzica posiłków w oryginalnie hermetycznie
zamkniętych słoiczkach.

Opłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy :
BANK POCZTOWY
48 1320 1537 4221 8955 3000 0001

