UMOWA Nr ………/……….
o świadczenie opieki nad dzieckiem.

zawarta w dniu ……………………………roku w Warszawie pomiędzy:
Żłobkiem Pierwszy Kroczek BNT
Reprezentowanym przez Marlenę Ryczek
zwanym dalej Żłobkiem
a
p. ………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego )
zamieszkałym w …………………………………………… ul. …………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym Nr……………………………………………………
zwanym dalej Rodzicem / Opiekunem Prawnym Dziecka, o następującej treści:
§1
Rodzic/Opiekun Prawny powierza, a żłobek zobowiązuje się do sprawowania opieki nad Dzieckiem
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko Dziecka)
w dni robocze w godzinach określonych w regulaminie żłobka.
Umowa zostaje zawarta na czas określony:
od dnia …………………………………….do dnia ……………………………………
Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§2
Żłobek zobowiązuje się do:
1. Świadczenia usług w zakresie sprawowania nad dzieckiem funkcji:
a) Opiekuoczej,

b) Wychowawczo-dydaktycznej.
2. Wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych Dzieci.
3. Dbania o prawidłowy rozwój i bezpieczeostwo Dzieci.
4. Podawania dzieciom posiłków dostarczonych przez Rodziców/Opiekunów Prawnych lub firmę
cateringową Volta Catering – Symfonia Smaków.
§3
Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się do wszelkiej współpracy z personelem placówki mającej na
celu jak najlepsze sprawowanie wyżej wymienionych funkcji żłobka.
§4
1. Rodzic zobowiązuje się do regularnego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w placówce.
Opłata stała miesięczna wynosi 1 100 zł pełny karnet.
2. Opłata stała uiszczana jest w pełnej wysokości bez względu na ilośd dni nieobecności dziecka
w żłobku.
3. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z góry w terminie do 5. dnia
każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Przy zapisie Dziecka do żłobka pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata w wysokości
450 zł – wpisowe.
§5
Umowa może zostad rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30. dniowego okresu
wypowiedzenia bez podania przyczyny. Wypowiedzenie umowy należy przekazad drugiej stronie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie
wywołuje skutek na ostatni dzieo miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
dokonano wypowiedzenia.
§6
Karta Zgłoszenia Dziecka zawierająca między innymi zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu
Żłobka stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………………
Rodzic/Opiekun Prawny

…………………………………………………
Dyrektor placówki

