Akademia Rozwoju i Edukacji

Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem:
…………………………………………………..ur. ………………w ………………………
zawarta dnia …………………….. w Skórzewie , pomiędzy:

Akademią Rozwoju i Edukacji „Twórcze Smyki” w Skórzewie ul. Kolejowa 8,
reprezentowaną przez właściciela Joannę Zielazek-Respondek NIP 7792124306,
REGON 302156642, seria i numer dowodu osobistego ATB 397409

a

Rodzicem (Opiekunem Prawnym)

…………………………………………………..ur. ………………............w ………………………

zamieszkałym:………………………………………………………………………………… seria i numer

dowodu osobistego: …………………….................................................
§1

Akademia zobowiązuje się do wykonania następujących świadczeń:
1.

Zagwarantowania dziecku powierzonemu
komfortowego pobytu w placówce.

pod

opiekę

bezpiecznego

i

2.

Sprawowania nadzoru nad dzieckiem w trakcie jego pobytu ze strony personelu.

3.

Zapewnienia dziecku udziału
obowiązującym planem dnia.

4.

Zapewnienie dziecku całodziennego wyżywienia, za dodatkową opłatą, przez
zewnętrzną firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu posiłków dla
dzieci.

w

zajęciach

dodatkowych,

zgodnie

z

5. Udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej w razie wystąpienia nagłej choroby lub
urazu i bezzwłocznego powiadomienia rodziców o zaistniałej sytuacji.
6. Przestrzegania wszelkich ustaleń z karty zgłoszenia Dziecka.
§2
Rodzice (Opiekunowie Prawni) zobowiązują się do:
1. Uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ....................................
(słownie: .......................................................) w dniu podpisania umowy celem
rezerwacji miejsca w żłobku . . Wpisowe jest bezzwrotne. Za pierwszy rok trwania
umowy wpisowe pokrywa NNW. . W następnym roku rodzic/opiekun wniesie opłatę
za NNW.
2. Uiszczania opłaty według wybranego abonamentu za opiekę sprawowaną nad
dzieckiem
(Abonament................................................................................
w
wysokości ..........................zł/mc (słownie..........................................................zł.) z
góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe 16-1020-4027-0000-16021077-8100
Uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości .......... zł/ dziennie w
przypadku korzystania z wyżywienia serwowanego przez firmę cateringową z góry
za miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
Akademia ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
3. Dofinansowanie urzędu gminy Dopiewo wynosi...............................miesięcznie.

4.

Przyprowadzania dzieci zdrowych oraz czystych. W razie choroby placówka
odmówi przyjęcia dziecka. W przypadku kiedy stan zdrowia dziecka jest wątpliwy
Placówka przyjmie dziecko po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o możliwości
uczęszczania dziecka do żłobka.

5. Odbierania dzieci w godzinach funkcjonowania Placówki tj. od 7.00- 17.00
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobrana zostanie dodatkowa opłata w
wysokości 20 zł.
6.

Nie przynoszenia przez dziecko ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, a także
przedmiotów drogocennych.

7. Zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 7:00 dnia nieobecności.
8. Informowania opiekunów o chorobie zakaźnej dziecka.
9.

Przestrzegania obowiązującego regulaminu i stosowania się do komunikatów na
stronie internetowej www.zlobekskorzewo.pl

§3
Postanowienia dodatkowe:
1. W czasie przebywania Rodzica/ Opiekuna w placówce ponosi on
odpowiedzialność za dziecko.

pełną

2. W razie wystąpienia u dziecka objawów choroby personel niezwłocznie powiadomi
Rodziców/ Opiekunów o konieczności odebrania dziecka. Jeśli dziecko nie zostanie
odebrane w ciągu 90 min. zostanie wezwany lekarz na koszt Rodziców/ Opiekunów.
Maksymalny koszt wizyty nie przekroczy 250 zł. Po wizycie lekarza dziecko pozostanie
pod opieką pracowników żłobka do czasu odebrania przez rodziców.
3. Odbieranie Dzieci z placówki jest możliwe przez Rodziców, Opiekunów Prawnych oraz
osoby wskazane w Karcie Zgłoszenia Dziecka jako upoważnione przez Rodziców do
odebrania dziecka (tylko po uprzednim wylegitymowaniu się).
6. Placówka nie odda dziecka osobie nieletniej lub będącej pod wpływem alkoholu.

§4

Umowa zostaje zawarta na czas określony od………........................do.........................., z
możliwością przedłużenia.
§5

Wypowiedzenie umowy:
1. Rodzice/opiekunowie mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia
rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.
2. Akademia Rozwoju i Edukacji zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez
podania przyczyny w terminie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres
wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.
3. Akademia Rozwoju i Edukacji zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez okresu
wypowiedzenia w momencie rażącego naruszania zasad umowy i regulaminu, a w
szczególności spóźniania się z uiszczaniem opłat o których mowa w § 2 niniejszej
umowy.
§6
Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że zapoznali się ze
zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Regulaminem

Akademii

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
AKADEMIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen abonamentów i stawek żywieniowych
za catering wprowadzając aneks do umowy. Nie podpisanie aneksu jest jednoznaczne z
wypowiedzeniem umowy na zasadach §5.
.
§8
Spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Akademii Rozwoju i Edukacji.
§9
W sprawach niewskazanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Właściciel placówki

Rodzice/Opiekunowie

