UMOWA NR …….

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W NIEPUBLICZNYM
ŻŁOBKU MAGICZNA KRAINA Edyta Piątek

Umowa zawarta dnia …………………………… w Krakowie
pomiędzy:
Nazwa firmy: Niepubliczny Żłobek Magiczna Kraina Edyta Piątek
os. Dywizjonu 303 62 F,31-875 Kraków
os. Dywizjonu 303 3/2, 31-871 Kraków
a: Panem/ Panią zwanym/ą dalej rodzicem/opiekunem prawnym
dziecka:
Imię i
nazwisko……………………………………………………….....
Adres
zamieszkania………………………………………………….......
…………………………………………………………………………
…
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Legitymujący się dowodem osobistym
nr………………………………
Pesel.........................................................................................................
.
Nr
telefonu………………………………………………………………
E-mail
……………………………………………………………………

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki dydaktycznowychowawczej w Żłobku Magiczna Kraina w Krakowie nad
powierzonym jej dzieckiem:
Imię i nazwisko …………………………………………………………...
Data urodzenia ……………………………………………………….
….. .
Adres
zamieszkania……………………………………….……………..…
……………………………………………………………………………
…
Pesel dziecka………………………………………………………………
Zapewnienie posiłków (tak lub nie , jeśli tak proszę podać ilość
posiłków- śniadanie , obiad , podwieczorek)
……………………………………………………………………………..
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.
§2
Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na:
⦁ czas : nieokreślony
nieokreślony od ……………………………..
⦁ czas : określony

określony od ……………….do …………….

⦁ opcja:
- abonament do 5 h dziennie
- abonament do 10 h dziennie
- karnet godzinowy: 25 h miesięcznie
- karnet godzinowy: 50 h miesięcznie
⦁ Cena : ..................
(słownie:.....................................................................)
Podpis
rodzica : ...........................................................................……..
§3
Obowiązki Żłobka
Żłobek zobowiązuje się do:
⦁ Realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3
⦁ Zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;
⦁ Sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego
wieku i potrzeb rozwojowych;
⦁ Wspomagania wychowawczej roli rodziny;
⦁ Bezpieczeństwa w czasie wszystkich organizowanych przez
Żłobek zajęć;
⦁ Współdziałania z Rodzicami w zakresie niezbędnym dla rozwoju
dzieci;
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⦁ Żłobek zapewnia 3 posiłki dziennie:
a) śniadanie, II śniadanie
b) obiad,
c) podwieczorek,
⦁ Zasady organizacji żłobka oraz proces rekrutacji dzieci określa
Regulamin Żłobka (do wglądu u właściciela oraz na stronie
www.Krakow-zlobek.pl
⦁ Prawo do odbioru dziecka ze Żłobka przysługuje
Rodzicom/Prawnym Opiekunom oraz innym osobom wskazanym w
pisemnym UPOWAŻNIENIU (do pobrania na stronie Żłobka lub w
placówce) z wyłączeniem osób niepełnoletnich, osób nie
posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osób
będących w stanie nietrzeźwym.
⦁ ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§4
Obowiązki Rodziców/Opiekunów
Rodzice zobowiązują się do:
⦁ Przyprowadzanie do żłobka wyłącznie dzieci zdrowych;
⦁ Natychmiastowego odbioru ze żłobka dziecka chorego;
⦁ Niezwłocznego zawiadomienia żłobka o chorobie dziecka,
zwłaszcza o zatruciu pokarmowym i chorobach zakaźnych;
⦁ Do zgłoszenia każdej planowanej nieobecności dziecka najpóźniej
do godz. 9.00;
⦁ Współdziałania ze żłobkiem w zakresie niezbędnym dla rozwoju
dziecka;
⦁ Terminowego uiszczania opłat za Żłobek.
a) Comiesięczna opłata czesnego, płatna przez 12 miesięcy
kalendarzowych. Czesne płatne jest z góry do 5 dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc.
⦁ Wpłacenia przy podpisaniu umowy, jednorazowej, bezzwrotnej
opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt
złotych).
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⦁ zapoznania się z regulaminem przebywania dziecka w „ Magicznej
Krainie” oraz stosować się do zawartych tam postanowień
§5
Zajęcia adaptacyjne
Rodzice/Opiekunowie, których dziecko po raz pierwszy przekracza próg
żłobka, mają prawo do uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach
adaptacyjnych w wymiarze 8 godzin jednorazowo lub podziału na dwa,
trzy dni. Termin ustala się w porozumieniu z Dyrektorem Żłobka.
§6
Organizacja pracy placówki
⦁ Żłobek „Magiczna Kraina „ s.c. zapewnia opiekę całoroczną od 1
września do 31 sierpnia roku następnego.
⦁ Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do
18.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
⦁ Pozostałe zasady organizacji Żłobka określają statut i regulamin
placówki.
§7
Zasady odpłatności
⦁ Za świadczenie przez Żłobek przedmiotu umowy
Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do zapłaty na rzecz Żłobka
wynagrodzenia w wysokości określonej w cenniku Placówki.
⦁ Wynagrodzenie, płatne jest z góry w terminie do 5-tego dnia każdego
miesiąca na wskazane konto bankowe :
Nr konta : Bank Pocztowy 48 1320 1537 4221 8955 3000 0001
⦁ Jako datę zapłaty wynagrodzenia strony zgodnie uznają datę wpływu
środków na rachunek bankowy Żłobka. Koszty płatności wynagrodzenia,
jak i innych należności ponoszą Rodzice/Opiekunowie Prawni we
własnym zakresie.
⦁ Wysokość wynagrodzenia, za pobyt dziecka w Żłobku będzie
aktualizowana raz w roku w oparciu o obowiązujące wskaźniki
waloryzacyjne oraz rachunek ekonomiczny związany z kosztami
prowadzenia Żłobka.
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⦁ Propozycja zmian w zakresie aktualizacji wysokości wynagrodzenia
dokonywana będzie w formie pisemnego aneksu do umowy,
przedstawionego przez Żłobek do zapoznania się Rodzicom/Opiekunom
Prawnym w siedzibie Żłobka w terminie podanym na tablicy ogłoszeń.
W przypadku braku woli akceptacji warunków określonych w treści
przedstawionego aneksu do umowy lub braku podpisania stosownego
aneksu do umowy w zakreślonym w treści informacji terminie z
jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Rodziców/Opiekunów
Prawnych- strony zgodnie ustalają, iż każda ze stron będzie mogła
rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
Żłobek ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej
umowy jeśli :
⦁ Za świadczone usługi nie zostanie uiszczona opłata w ciągu
kolejnego miesiąca;
⦁ Zachowanie dziecka będzie uniemożliwiało pracę opiekunom lub
stwarzało zagrożenie dla innych dzieci ;
⦁ Rodzice będą uniemożliwiali współpracę między sobą a
personelem dydaktycznym w kwestii rozwiązywania problemów
powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
§8
Każda ze stron może rozwiązać umowę przy zachowaniu
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny.
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Okres wypowiedzenia umowy jest liczony od
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

§9
Oświadczenie Rodziców/Opiekunów
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⦁ W związku z postanowieniami ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133 poz. 833 ) o ochronie danych osobowych, Rodzice/
Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na wpisanie swoich danych
osobowych do dokumentacji Żłobka w celach wewnętrznych
placówki.
…………………………………………………………
data i podpis Rodzica/opiekuna
⦁ W przypadku zdarzeń nagłych powstałych na terenie placówki,
Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na udzielenie ich
dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej do momentu
skontaktowania się Żłobka z Rodzicami /Opiekunami Prawnymi
Dziecka.
………………………………………………………..
data i podpis Rodzica/opiekuna
⦁ Rodzice /Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na robienie zdjęć,
filmów z udziałem Dziecka, dotyczących wydarzeń żłobkowych, a
także publikację ich na stronie internetowej Niepublicznego Żłobka
„Magiczna Kraina” s.c.
………………………………………………………….
data i podpis Rodzica/opiekuna
⦁ Żłobek zobowiązuje się zachować wszelkie zasady etyczne, tak aby
nie wpływać negatywnie na wizerunek Dziecka i jego
Rodziców/Opiekunów Prawnych.
⦁ Rodzice/Opiekunowie Prawni oświadczają, że zapoznali się z
postanowieniami Statutu obowiązującego w Niepublicznym Żłobku
„Magiczna Kraina „s.c. w Krakowie , wyrażają zrozumienie
zawartych treści i akceptują jego zapis.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują
przepisy
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Kodeksu Cywilnego.

§11
Postanowienia końcowe
⦁ Rodzice/Opiekunowie Prawni podpisem pod niniejszą umową
potwierdzają zapoznanie się i akceptację wszystkich postanowień
Statutu Żłobka, który znajduje się do stałego wglądu w godzinach
funkcjonowania Żłobka w jego siedzibie.
⦁ Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej
ważności formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
⦁ W przypadku takim strony umowy zastąpią nieważne
postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem,
które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego
postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w
umowie.
⦁ Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.
⦁ Dla wszelkich spraw pozostających w związku z niniejszą umową
właściwe jest prawo polskie. Językiem właściwym dla niniejszej
umowy jest język polski.
⦁ Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony
będą starały się rozwiązać polubownie.
⦁ W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się
wypracować, strony poddadzą spory pod rozstrzygnięcie rzeczowo
właściwego Sądu Powszechnego w Krakowie.
⦁ Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
⦁ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
⦁ Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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…………………………

….………………........

Data, podpis właściciela żłobka

Data, Podpis Rodziców/
Opiekunów Prawnych
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