Umowa przyjęcia dziecka
Zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy „Słoneczko” S.C. Jarosław Mika,
Małgorzata Mika, Opieka dzienna nad dziećmi, w Lipkowie przy ul. Jakubowicza 24A
a Panią/Panem …….………………………………….……………………….……...........................,
zamieszkałą/ym ………………………………….…………………………………………..…….….
/adres zamieszkania/

legitymującym się dowodem osobistym nr ..……………….……………
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w Punkcie opieki
dziennej "Słoneczko" dla dziecka ………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/

2. Umowa zawarta jest na okres od …………………………… do …………………………
3. Miesięczne czesne za opiekę wynosi 1300 zł (+ opłata za wyżywienie - 14 zł/dzień),
płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe
nr: 80 1020 1026 0000 1902 0232 2394.
4. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 5 dni czesne w następnym miesiącu zostanie
obniżone o kwotę stawki żywieniowej. Stawka żywieniowa może ulec zmianie w trakcie
trwania umowy.
5. W ramach stałej opłaty zapewniamy:


opiekę nad dzieckiem w dni robocze w godzinach 7:30 - 18:00,



gimnastykę ogólnorozwojową,



zajęcia z rytmiki,



zajęcia plastyczne,



muzykoterapie,



bajkoterapie.

6. Dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione w karcie zgłoszenia
dziecka.
7. Wyposażenie dziecka obejmuje:


butelkę / kubek niekapek,



obuwie domowe,



ubrania na zmianę,



pampersy, chusteczki nawilżane,



ręcznik,



szczoteczkę, pastę i kubeczek do mycia zębów,



chusteczki higieniczne (raz w miesiącu).

8. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze stron, z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. W przypadku urlopowania dziecka na 1 miesiąc lub dłużej, rodzice pokrywają opłatę
w wysokości połowy czesnego.
10. Opłata za miesiąc, w którym przypada przerwa urlopowa (lipiec lub sierpień) zostanie
pomniejszona o 40%.
11. W przypadku zamknięcia placówki z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron czesne
miesięczne będzie wynosić 600 zł.
12. Zaległe opłaty będą dochodzone na drodze postępowania sądowego w trybie określonym przez
przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Rodzice zobowiązani są do:


przestrzegania obowiązującego regulaminu,



uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty na fundusz Spółki w wysokości 500,00 zł,



regularnego opłacania czesnego,



ubezpieczenia dziecka od NNW.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

……………………………….…………..
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

…………………………..………
podpis właściciela

Administratorem Państwa danych jest Spółka Cywilna "Słoneczko" z siedzibą w Lipkowie przy ul. Jakubowicza 24a.
Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłączenie w celach administracyjnych oraz wychowawczo –
dydaktycznych przez upoważnionych pracowników punktu opieki dziennej.
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz prawo do cofnięcia zgody w warunkach określonych niniejszą zgodą.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność.

