Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem
przez Klub Malucha u Niani Ani
zawarta w Iwinach w dniu ............................................
pomiędzy: Klub Malucha u Niani Ani S.C., ul. Św. Jacka 171, 52-116 Iwiny, NIP:8961586689, REGON: 383306446,
reprezentowaną przez wspólników spółki Panią:
1. Annę Grzebieniak,
2. Annę Lutyńską
zwaną w dalszej części Klubem Dziecięcym, a
1. Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna …....................................................................................,
Adres zamieszkania .......................................................................................................,
PESEL .............................................................................................................................,
nr dowodu osobistego ..................................................................................................,
2.

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna …....................................................................................,
Adres zamieszkania .......................................................................................................,
PESEL .............................................................................................................................,
nr dowodu osobistego ..................................................................................................,
zwanymi dalej Rodzicami / Opiekunami
§1
Postanowienia ogólne
Niniejsza umowa dotyczy świadczenia przez Klub Dziecięcy usług opiekuńczo – wychowawczych i
edukacyjnych na rzecz dziecka:
Imiona ..................................................................................................................................... ,
Nazwisko ................................................................................................................................. ,
PESEL .............................................................................................................................,
Data i Miejsce urodzenia ......................................................................................................... ,
Adres zamieszkania ................................................................................................................. .
Dane kontaktowe Rodziców/Opiekunów:
1. Telefon: ……………………………………… e-mail: ………………………………………
2. Telefon: ……………………………………… e-mail: ………………………………………
łącznie zwane Stronami.
§2
Okres Obowiązywania Umowy
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, począwszy od dnia ………………....................
(data rozpoczęcia świadczenia usług).
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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3. Klub Dziecięcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia po
zaistnieniu następujących okoliczności:

a) 2- (dwu-) miesięcznego opóźnienia w uiszczeniu opłaty za świadczone usługi za dany miesiąc
(Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki Klubu Dziecięcego).
b) Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa
innych dzieci.
c) Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka
w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
4. Rodzic/Opiekun może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia gdy Klub Dziecięcy
nie wywiąże się należycie z umowy i regulaminu, działając ze szkodą dla dziecka.
5. W wypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w §2 ust. 4 niniejszej umowy:
a) postanowień określonych w §2 ust. 2 nie stosuje się,
b) Rodzicom/Opiekunom nie przysługuje zwrot uiszczonych przy podpisaniu umowy opłat, w
szczególności opłaty rocznej oraz czesnego.
§3
Wyżywienie
1. Klub Dziecięcy zapewnia 5 posiłków dziennie - śniadanie, II śniadanie, zupa, drugie danie oraz
podwieczorek. Koszt wyżywienia wynosi 16 zł za całą dobę.
2. Podczas zgłoszonej nieobecności dziecka odliczana jest dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień
nieobecności.
3. Klub Dziecięcy zapewnia dzieciom napoje bez ograniczeń.
§4
Cennik
1. W momencie przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wpłacenia
bezzwrotnej opłaty rocznej w wysokości 390 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
2. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są wnosić w ramach miesięcznego abonamentu opłatę czesnego w
wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) do 5 dnia każdego miesiąca.
3. Określone powyżej opłaty z tytułu abonamentu i opłaty rocznej należy wnosić na rachunek bankowy
prowadzony przez: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1575 1000 0092 6690 4607.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku jakiegokolwiek sporu Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem ugodowego
dojścia do porozumienia.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Klubu Dziecięcego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:
1. Instrukcja dotycząca zamówień posiłków oraz zgłaszania nieobecności.
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Klub Dziecięcy
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