ŻŁOBEK MAŁE SKRZATY
ul. Włodarzewska 80C
02-393 Warszawa

UMOWA

Sporządzona dnia..........................................................................., pomiędzy Żłobkiem Małe Skrzaty
reprezentowanym przez Dorotę Nowak a Rodzicami (imiona i nazwiska Rodziców):
…..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Dziecka):....................................................................................................................
1. Żłobek Małe Skrzaty zobowiązuje się do zapewnienia optymalnych warunków
wszechstronnego rozwoju Dziecka, poprzez różnorodne formy aktywności umysłowej i
fizycznej, bezpieczeństwa oraz profesjonalną opiekę wychowawczą i wszechstronne
nauczanie Dzieci.
2. Rodzice na mocy niniejszej umowy zobowiązani są do wpłacania comiesięcznego czesnego
do 5-tego każdego miesiąca, bezpośrednio w siedzibie firmy lub na konto mBank:
numer konta: 94 1140 2004 0000 3102 4918 9003
Czesne to stała miesięczna bezzwrotna kwota 1300zł –tysiąc trzysta złotych,
do której doliczana jest zmienna stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu Dziecka
w żłobku. W przypadku nieobecności Dziecka stawka żywieniowa jest pomniejszana o
ilość dni nieobecnych w następnym miesiącu rozliczeniowym.
3. Poprzez zapisanie Dziecka do żłobka, rozumie się wpłacenie opłaty rejestracyjnej w
wysokości, 300 zł (trzysta złotych) w bezzwrotnej, jednorazowej wpłacie.
4. W przypadku rezygnacji uczestnictwa Dziecka w żłobku , Rodzic ma obowiązek
poinformować na piśmie Dyrektora żłobka o rezygnacji z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia ( uiszczając opłatę-czesne za następny miesiąc kalendarzowy).
5. Żłobek Małe Skrzaty zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego.
6. Poprzez podpisanie umowy Rodzice wyrażają zgodę na zamieszczenie wizerunku Dziecka
w celach reklamowych żłobka Małe Skrzaty- np. zdjęcia na stronie Fb żłobka.
7. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
8. Spory wynikające z niniejszej umowy, w pierwszej kolejności rozstrzygać będzie Dyrektor
Żłobka Małe Skrzaty Jeżeli spraw spornych nie będzie można ustalić polubownie, będą one
kierowane na drogę sądową.
9. Umowa nabiera ważności z chwilą ustalenia z Rodzicami, że Dziecko jest przyjęte do
żłobka, zapoznaiu się z regulaminem placówki i podpisaniu niniejszej umowy.
10. Zasady funkcjonowania Żłobka Małe Skrzaty określa regulamin będący integralną częścią
umowy.
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