UMOWA
korzystania z usług Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” w Warszawie
nr ………

zawarta w dniu …………………..r. pomiędzy:
Pisklęta Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kleszczowej 14, KRS 0000587639, NIP
5223046148, REGON 36304757500000, kapitał zakładowy spółki 40000 zł
reprezentowaną przez Danutę Brzozowską, zwaną dalej „żłobkiem”
a
(dane ojca/opiekuna)
zamieszkałym w …………………………. (00-000), przy ul. ……………………………,
legitymującym się dowodem osobistym ………………………,
PESEL: ………………………….
telefon kontaktowy: ……………………..
e-mail: …………………………..
oraz
(dane matki/opiekuna)
zamieszkałą w …………………………. (00-000), przy ul. ……………………………,
legitymującą się dowodem osobistym ………………………,
PESEL: ………………………
telefon kontaktowy: ………………………
e-mail: ………………………
zwanych dalej „rodzicami/opiekunami prawnymi”.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez żłobek usług opiekuńczo – wychowawczych i
edukacyjnych na rzecz dziecka (imiona i nazwisko dziecka), ur. ………………….r., PESEL:
……………………….

§2
Umowa zawarta zostaje od ……………….r. na czas nieokreślony, z przerwą urlopową, której
termin podawany jest na początku roku kalendarzowego.

§3
1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
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a) Profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych;
b) Zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku rozwojowego
oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
c) Wspomagania i stymulowania jego indywidualnego rozwoju;
d) Wsparcia wychowawczej roli rodziny;
e) Bezpieczeństwa w czasie jego przebywania na terenie żłobka;
f) Zdrowego i racjonalnego żywienia z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

§4
Szczegółowe zasady organizacji pracy żłobka określa Statut żłobka.

§5
1. Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że dziecko będzie korzystało z następujących
posiłków*:
a) śniadanie,
b) I danie – zupa,
c) II danie.
Wysokość stawki żywieniowej ustalono na ….. zł za każdy dzień roboczy w danym miesiącu.
2. Opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 6 / 10* godz. dziennie ustalono na
………..zł miesięcznie. Opłata ta jest bezzwrotna w przypadku nieobecności dziecka.
3. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz
wyżywienie naliczane będą proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.
4. Wpisowe za 12 miesięcy wynosi ………… zł i jest płatne najpóźniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wpisowe pokrywa koszty i straty poniesione przez
żłobek na przygotowanie miejsca dla dziecka, dlatego jest opłatą bezzwrotną.
5. Dziecko będzie adaptowało się do żłobka w terminie od ………….… do
29.03.2018r…………….… Opłata za zajęcia adaptacyjne w wysokości ……………… zł jest
płatna najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.
6. W przypadku pozostawienia dziecka w czasie wykraczającym poza czas wybranego pakietu lub
czas pracy żłobka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty
zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej żłobka. Powyższa
należność zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług żłobka w kolejnym okresie
rozliczeniowym.
7. Opłaty, o których mowa powyżej, płatne są z góry do 5. dnia każdego miesiąca lub w terminie
określonym na fakturze.
8. Płatności należy regulować przelewem na konto bankowe nr 89103000190109850300132822.
Wysokość wpłaty określona jest na fakturze wystawianej przez żłobek i przesyłanej elektronicznie
na podane w niniejszej umowie adresy email. Rachunek uwzględnia rozdzielenie opłat: za pobyt i
wyżywienie oraz ewentualne odpisy (zwroty za zgłoszone dni nieobecności dziecka).
* właściwe podkreślić
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9. Za każdy dzień zwłoki w płatnościach żłobek będzie pobierał odsetki, które zostaną doliczone do
następnej faktury.
10. W przypadku braku płatności na koniec miesiąca, w którym rachunek został wystawiony,
żłobek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka do czasu uregulowania zaległej
płatności.

§6
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:
a) Zapoznania się ze Statutem żłobka;
b) Przestrzegania zasad funkcjonowania żłobka zawartych w Statucie;
c) Współdziałania ze żłobkiem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w
placówce;
d) Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną;
e) Terminowego wnoszenia opłat ustalonych w niniejszej umowie;
f) Niezwłocznego informowania żłobka o nieobecności dziecka: o nagłej nieobecności (sms,
telefon) – do godz. 8:00, o nieobecności planowanej – najpóźniej poprzedniego dnia roboczego
do godz. 12:00;
g) Natychmiastowego zawiadomienia żłobka w przypadku wystąpienia u dziecka choroby
zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług żłobka;
h) Przyprowadzania do żłobka dziecka wyłącznie zdrowego;
i) Informowania żłobka o wszelkich zmianach w danych osobowych dziecka oraz rodziców/
opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem numerów telefonów rodziców/opiekunów.
2. Ponadto Rodzice/opiekunowie:
a) Wyrażają zgodę na dokonywanie czynności pielęgnacyjnych przy ich dziecku oraz wyrażanie
czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu;
b) Wyrażają/nie wyrażają* zgodę na fotografowanie ich dziecka oraz umieszczanie jego zdjęć na
stronie www Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” lub na stronach innych podmiotów
prowadzonych przez Pisklęta sp. z o.o.;
c) Wyrażają/nie wyrażają* zgodę na udział ich dziecka w spotkaniach ze zwierzętami;
d) Wyrażają/nie wyrażają* zgodę na objęcie ich dziecka opieką psychologiczną;
e) Wyrażają/nie wyrażają* zgodę na objęcie ich dziecka opieką logopedyczną.

§7
1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w formie
pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 2–miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Żłobek ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2–miesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie żłobka.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
* właściwe podkreślić
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4. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na skutek:
a) nie uiszczenia czesnego w ciągu 2 miesięcy od wymaganej daty wpłaty;
b) nieobecności dziecka w żłobku przez kolejne 30 dni kalendarzowych bez powiadomienia
żłobka.
5. Rozwiązanie umowy nie zwalnia rodziców/opiekunów z uregulowania należnych żłobkowi
płatności.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut żłobka oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, z wyjątkiem zmiany wysokości opłat. Zmiany w
Statucie nie powodują konieczności zmiany umowy.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
................................................................................................................................................................
podpis ojca/opiekuna

data

podpis matki/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………
pieczątka i podpis prezesa spółki lub dyrektora żłobka

* właściwe podkreślić
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