REGULAMIN
1.

Akademii Rozwoju i Edukacji

Złobek działa w dni powszednie w godzinach od 07.00 do 17.00.

W dni ustawowo wolne od

pracy nie pracujemy. Jeżeli Wigilia Bożego Narodzenia (24.12.) i Sylwester (31.12.) wypadają w
dzień powszedni, to pracujemy tylko, jeżeli będzie co najmniej 3 dzieci i wówczas w godz. od
07.00 do 13.00.
2. Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.
3.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, lub za
pośrednictwem osób upoważnionych na odpowiednim dokumencie.

4. Wszelkie informacje dotyczące dzieci są przekazywane indywidualnie.
5. Odbiór dziecka powinien nastąpić w ustalonych godzinach. Za każdą rozpoczętą godzinę
spóźnienia Opiekun prawny zostanie obciążony kwotą według cennika.
6. Zgłoszenie podpisanym SMS – em nieobecności dziecka do godziny 07.00 danego dnia skutkuje
zwrotem dziennej stawki żywieniowej.
7. Opiekun przyprowadzający dziecko po raz pierwszy i po ewentualnej chorobie, do naszej
placówki, winien przekazać Opiekunowi zaświadczenie lekarskie dopuszczające dziecko do
pobytu w placówce o charakterze żłobkowym i kontaktu z innymi dziećmi.
8.

Przyprowadzane do żłobka dziecko powinno być zdrowe. W razie wątpliwości może być
wymagane zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że dziecko jest zdrowe. W przeciwnym
wypadku Opiekun stwierdzający wyraźne oznaki choroby ma prawo nie przyjąć dziecka do
żłobka.

9. Dziecko przebywające w placówce powinno posiadać wyprawkę..
10. Opiekunowie prawni wykupujący karnet zobowiązani są do podpisania z właścicielem
Akademii Rozwoju i Edukacji umowy określającej warunki pobytu dziecka i regulaminu, jako
załącznika.
11. W Karcie Zgłoszenia dziecka Opiekunowie prawni pod odpowiedzialnością prawną podają
informacje prawdziwe.
12. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto lub w kasie Akademii i nie podlegają
zwrotowi.
13. Zwrot niewykorzystanych opłat za posiłki w danym miesiącu nastąpi na zasadzie przelewu
zwrotnego najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca.
14. Za okres, w którym dziecko jest chore, dłużej niż 10 dni roboczych bez przerwy, właściciel
placówki udziela na koniec miesiąca zwrotu 10% wpłaty karnetowej. (warunkiem zwrotu jest
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Dotyczy wyłącznie abonamentu całodziennego.
15. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia rodziców od uiszczenia opłaty wynikającej z
umowy opieki.

