UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
W ŻŁOBKU PA TA TAJ w Toruniu
Zawarta w dniu .................................................................... pomiędzy:
Spółką cywilną „PA-TA-TAJ” Barbara Dygdała-Kłosińska i Izabela Krześniak z siedzibą w Toruniu,
ul. Antczaka 26B/8, 87-100 Toruniu, NIP 8792679418, REGON 362151715, zwanym w dalszej treści
umowy „Żłobkiem”
a
Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka ………………...…………… (imię i nazwisko dziecka)
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkałym …………………………………………………............................................................................
Legitymującym się dowodem osobistym seria/nr …………………. numer PESEL …………………………….
Zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem”

§ 1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku dla dziecka:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………
data urodzenia i PESEL: …………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………
adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………….
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ............................................... do ukończenia opieki nad
dzieckiem w Żłobku.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§3
1. Żłobek zobowiązuje się do:
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych;
d) wspomagania wychowawczej roli rodziny.
2. Żłobek umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:
a) angielski;
b) zajęcia muzyczne, bajko i muzyko terapia;
c) rytmika i taniec;
d) opieka logopedyczna;
e) bieżąca diagnoza osiągnięć dziecka;
g) imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki i poza nią.
3. Żłobek zapewnia 5 posiłków dziennie:
a) I śniadanie,
b) II śniadanie
c) obiad – I i II danie
d) podwieczorek.
4. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Żłobka określa regulamin.

§4

Rodzice zobowiązują się do:
a) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Żłobka;
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Przedszkola i odebrania go po zakończeniu zajęć lub
pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej;
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć. W przypadku przyprowadzenia
do Żłobka chorego dziecka, personel Żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w danym dniu, lub
prosić o wcześniejsze odebranie dziecka, w przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie
pobytu dziecka w Żłobku;
d) terminowego uiszczania do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznego czesnego za Żłobek
oraz naliczonej opłaty za wyżywienie za miesiąc poprzedni;
f) wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej (Opłata ta jest
jednorazowa, bezzwrotna i zapewnia rezerwację miejsca oraz doposażenie Żłobka względem potrzeb
dziecka tj. w wyprawkę, upominki okolicznościowe dla dzieci).
§5
1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Żłobka następujących opłat:
a) comiesięczna opłata czesnego na konto bankowe 39114020040000330278448393 do 10 dnia
każdego miesiąca;
b) opłaty wpisowej płatnej na ww. konto bankowe przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do
Żłobka. Opłata ta nie podlega zwrotowi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie
następują automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy.
2. Wysokość opłat obowiązujących na dany rok oświatowy ustala organ prowadzący i podawany jest
do wiadomości rodziców na piśmie lub na stronie internetowej Żłobka.
3. Opłaty na rok 2020 wynoszą:
a) wpisowe : 150,00 zł
b) czesne miesięczne 700,00 zł
c) stawka żywieniowa za 5 posiłków w kwocie 11 zł osobodzień. Po wcześniejszym złożeniu
deklaracji, istnieje możliwość częściowego skorzystania z oferty posiłków:
- I i II śniadanie (łącznie) – 3 zł osobodzień
- obiad dwudaniowy – 6 zł osobodzień
- podwieczorek – 2 zł osobodzień1.
4. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany opłat na kolejne lata opieki w żłobku dziecka. Opłaty
ustalane są na rok oświatowy, a ich wysokość podawana jest do końca miesiąca czerwca
poprzedzającego kolejny rok oświatowy.
5. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat pobierane będą ustawowe odsetki za każdy dzień
zwłoki.
6. Rodzice zobowiązani są powiadomić żłobek o długości nieobecności dziecka. W takim przypadku
Żłobek odlicza stawkę żywieniową za ten okres.
§6
Żłobek może rozwiązać umowę i skreślić dziecko listy wychowanków w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez Rodziców regulaminu Żłobka,
b) zalegania odpłatnością za pobyt dziecka w Żłobku za okres powyżej jednego miesiąca.

1

Stawka żywieniowa może ulec zmianie w przypadku realizacji diet eliminacyjnych, innych ze względu na
specyficzne potrzeby Dziecka.

§7
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy
będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron sądem
właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd Rejonowy w Toruniu. Treść niniejszego
postanowienia nie stanowi zapisu o polubownym rozstrzygnięciu sporu.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla każdej ze stron.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze stron.
PODPIS W IMIENIU ŻŁOBKA

PODPIS RODZICA

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się z regulaminem Żłobka.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na
stronie internetowej Żłobka i stronie Facebooka Żłobka.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA

