Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem
przez Prywatny Żłobek ,, Liliputki"
Umowa zawarta w dniu ................................................... pomiędzy
Prywatny Żłobek ,, Liliputki " Danuta Nadobnik w Luboniu, przy ul. Kasztelańskiej 5 , 62-030 Luboń, NIP
777-108-56-53, REGON 630910183 reprezentowany przez właściciela Danutę Nadobnik zwaną w dalszej
częsci Żłobkiem.
a
1. Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna...................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................
PESEL.................................................... nr dowodu osobistego ...........................................
2. Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna ..................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................
PESEL ................................................... nr dowodu osobistego ...........................................
Zwanymi dalej Rodzicami / Opiekunami
&1
Postanowienia ogólne
Niniejsza umowa dotyczy świadczenia przez Żłobek usług opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych
na rzecz dziecka:
Imiona .............................................................................................
Nazwisko .........................................................................................
Data i Miejsce urodzenia ..................................................................
Adres zamieszkania .........................................................................

Dane kontaktowe Rodziców/ Opiekunów
1. Telefon : ............................................ e-mail: ...................................................
2. Telefon : ............................................ e-mail: ...................................................

&2
Okres Obowiązywania Umowy
1. Umowa zawarta jest na okres od ............... 202...... r. do ............... 202.... r.
2. Po upływie powyższego terminu Umowa ulega przedłużeniu na kolejny - roczny okres,
że zostanie wypowiedziana na 30 dni przed końcem Umowy określonym w ust. 1

chyba,

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-sto dniowym okresem
wypowiedzenia, biegnącym od ostatniego dnia okresu rozliczeniowe0go ( miesiąca).

&3
Wyżywienie
1. Żłobek zapewnia 3 posiłki dziennie- śniadanie, II śniadanie i dwudaniowy obiad. Koszt wyżywienia
wynosi 17 zł dziennie. Podczas nieobecności dziecka, odliczana jest dzienna stawka żywieniowa za każdy
dzień nieobecności. Żłobek zapewnia dzieciom napoje bez ograniczeń ( herbata, soki, woda ).

&4
Cennik
1. W momencie zapisania dziecka do Żłobka Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do wpłacenia
jednorazowej bezzwrotnej kwoty w wysokości 150 zł wpisowego.
2. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są wnosić w ramach miesięcznego abonamentu opłatę czesnego
w wysokości 700 zł do 10 każdego dnia miesiąca.
3. Opłata Weekendowa wynosi 20 zł za godzinę
4. Całodobowa opieka to koszt 200 zł
5. Wyżywienie 17 zł dziennie
6. Określone powyżej opłaty z tytułu abonamentu i wpisowego należy wnosić na rachunek bankowy
prowadzony przez:

PKO BP S.A. 98 1020 4027 0000 1302 1039 4494

&5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w ninejszej Umowie stosuję się przepisy kodeksu cywilnego. W
przypadku jakiegokolwiek sporu, Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem ugodowego
dojścia do porozumienia.
2. Intergralną częscią ninejszej umowy jest Regulamin Żłobka.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

.................................................

................................................

Rodzic / Opiekun

Właścicielka Żłobka

