Umowa przyjęcia dziecka do żłobka i punktu przedszkolnego
„Kraina Bobasa i Malucha”

Zawarta w Kielcach w dniu…………………………………. roku pomiędzy:
1. Imiona i nazwiska Rodziców lub Opiekunów oraz numery ich telefonów

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
2. Adres zameldowania
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka (jeśli jest inny)
...........................................................................................................
3. Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………..

PESEL dziecka

…………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia

…………………………………………………..

a LACH Zbigniew Kotarba z siedzibą w Kielcach NIP: 6631225705,
REGON: 260710533 będącym właścicielem żłobka i punktu przedszkolnego „Kraina Bobasa
i Malucha”, reprezentowanym przez Zbigniewa Kotarbę – właściciela, zwanym dalej
„Kraina Bobasa i Malucha”.
§1
„Kraina Bobasa i Malucha” przyjmuje pod opiekę dziecko o danych określonych
w punkcie 3. Dziecko będzie objęte opieką w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od …………….do ………………..
§2
Zasady funkcjonowania żłobka i punktu przedszkolnego „Kraina Bobasa
i Malucha” określa Regulamin. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z jego treścią
i akceptują jego zapisy.
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§3
Umowa zawarta jest na czas określony……………………………/nieokreślony.

§4
Czesne za pobyt Dziecka wynosi………..zł./miesiąc płatne z góry do 10 dnia każdego
miesiąca. Koszt wyżywienia ………. zł/dzień płatne na koniec danego miesiąca.

§5
Opłaty za pobyt Dziecka w żłobku i punkcie przedszkolnym „Kraina Bobasa
i Malucha” wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy podany niżej
lub gotówką za potwierdzeniem KP.
Numer konta, na który należy przesyłać czesne lub inne opłaty:
LACH Zbigniew Kotarba: 57 2530 0008 2039 1008 3096 0001
§6
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia liczy się od 5-go danego miesiąca,
a kończy ostatniego dnia danego miesiąca.
§7

W okresie wypowiedzenia umowy dziecko ma prawo uczęszczać do placówki. Rodzic,
który wypowiedział umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia (bądź
umowa ta została wypowiedziana przez właściciela placówki) ma obowiązek zapłaty
czesnego za pobyt dziecka w placówce za trwający termin wypowiedzenia.
W przypadku, kiedy rodzic nie dokona opłaty za jednomiesięczny okres wypowiedzenia
w terminie określonym w zawartej umowie przyjęcia dziecka do placówki, naliczana jest
kara w wysokości dwukrotnej miesięcznej opłaty czesnego za pobyt dziecka w placówce.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Regulaminem żłobka i punktu przedszkolnego
„Kraina Bobasa i Malucha”, akceptuję jego warunki oraz otrzymałem jeden egzemplarz
Regulaminu.
.............................................................................................................................................................
(Podpisy Rodziców lub Opiekunów)
............................................................................................................................................................
(Podpis Właściciela)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka przez „Kraina Bobasa i Malucha” w celu informacji i promocji żłobka w tym:
•

wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej (Facebook,
Instagram, strona internetowa żłobka) oraz umieszczanie zdjęć i materiałów
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas
zajęć i uroczystości zorganizowanych przez „Kraina Bobasa i Malucha” oraz
związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i
innych wydarzeniach.

•

umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w „Krainie
Bobasa i Malucha” na stronie internetowej żłobka i profilach internetowych
zarządzanych przez placówkę takich jak np. Facebook, Instagram oraz w mediach.

Adres e-mail, na który przesyłane będą zdjęcia dziecka:................................................................

ZGODA NA WYJŚCIA POZA TEREN PLACÓWKI
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na spacery i wycieczki po najbliższej okolicy,
uczestnictwo dziecka w zajęciach poza placówką oraz zajęcia w ogrodzie.
.............................................................................................................................................................
(Podpisy Rodziców lub Opiekunów)
* niepotrzebne skreślić
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