
UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

„BAJKOWE LUDZIKI” W WARSZAWIE

Zawarta w Warszawie w dniu.............................................pomiędzy:

Imię i Nazwisko Rodziców lub Opiekunów: ...............................................................................

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

a Niepublicznym Żłobkiem „Bajkowe Ludziki” z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej

146 lok.U5 (filia ul. Obrońców Tobruku 38 lok.U3 w Warszawie), reprezentowanym przez mgr

Martę Solarską -Kasprzyk – właścicielem Niepublicznego Żłobka.

§1

Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do placówki w Warszawie przy ul………………………..

Imię i nazwisko Dziecka: .............................................................. ur. .........................................

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

§2

Umowa zawarta jest na okres od .............................................. do .............................................

Dziecko w Żłobku będzie przebywało do 10 godzin dziennie.

§3

Niepubliczny Żłobek „Bajkowe Ludziki” pracuje przez cały rok w godzinach od 7.30 do 17.30 w

dni robocze od poniedziałku do piątku.

§4

Dzieci powinny być przyprowadzane najpóźniej do godziny 9.00.

§5

1. Opłata stała za Niepubliczny Żłobek wynosi 1200 zł miesięcznie i nie podlega zwrotowi w 

przypadku choroby lub urlopowania dziecka.

2. Opłata wpisowa wynosi 500 zł

2. Opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku uiszczana jest z góry, do 5. każdego 

miesiąca przelewem na rachunek bankowy – CitiBank HandlowySA

nr rachunku 18 1030 0019 0109 8503 3001 0973 odbiorca Marta Solarska-Kasprzyk.



3. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, zajęcia plastyczne, język 

angielski) wg harmonogramu. Zajęcia objęte są opłatą stałą.

§6

Niepubliczny  Żłobek  zapewnia  odpłatne  wyżywienie  dla  dzieci  w  formie  cateringu.  Stawka

żywieniowa dzienna to 15  zł (śniadanie, II śniadanie, obiad i  podwieczorek). Opłata za

wyżywienie dziecka w Niepublicznym Żłobku pobierana jest z góry, do 5. każdego miesiąca, za

ilość dni roboczych w danym miesiącu.

W przypadku dzieci do 12 miesiąca życia, rodzice mogą dostarczać posiłki indywidualnie dla

każdego  dziecka.  Wówczas  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  ilość  dostarczanych

posiłków. Niepubliczny Żłobek w powyższej  sytuacji  pobiera opłatę  w wysokości  7,50 zł  za

każdy dzień roboczy pobytu dziecka, tytułem opłat za media oraz pracę niezbędną do

przygotowania i podania posiłków.

Zgłoszona  nieobecność  dziecka  powyżej  3  dni,  powoduje  iż  w  miesiącu  następnym  zostaje

pomniejszona kwota za wyżywienie. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość

dni nieobecności dziecka. Nie zgłoszenie nieobecności dziecka w Placówce będzie skutkowało

zamówieniem cateringu i naliczeniem opłaty.

§7

Liczba dzieci w grupie jest różna, w zależności od wieku dziecka. Grupa może funkcjonować

przy niepełnej liczbie dzieci.

§8

Odbiór  dzieci  możliwy jest  tylko przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się możliwość

odbioru dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców lub Opiekunów

dziecka.

§9

W razie nagłej choroby dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza pomoc oraz natychmiast o

zaistniałym fakcie powiadomieni zostaną Rodzice lub Opiekunowie.

§10

Dziecko może  być  skreślone  z  listy  uczestników Żłobka,  gdy Rodzice  lub  Opiekunowie  nie

uiścili  opłat  za pobyt  dziecka w Niepublicznym Żłobku do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Dyrekcja Żłobka indywidualnie.



§11

Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z

zastrzeżeniem od 1. następnego miesiąca. Prawo wypowiedzenia umowy nie przysługuje jeżeli

do końca trwania umowy pozostał okres krótszy niż 4 miesiące.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§13

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y ze Statutem Niepublicznego Żłobka

„Bajkowe Ludziki”.

...................................................... ..................................................
Podpis Rodziców lub Opiekunów Podpis Właściciela


