UMOWA O OPIEKĘ GODZINOWĄ DLA DZIECI
W ELFIKACH Z BAŚNIOWEJ KRAINY

Umowa o opiekę i zajęcia dla dziecka w Elfikach z Baśniowej Krainy zawarta pomiędzy
Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska przy ulicy Młyńskiej 25 Bielsko - Biała
zwaną dalej Usługodawcą
a………………………………………………………………..,
zamieszkałą:………………………………………………………………………………….
Tel. ……………….............. legitymującą się dowodem osobistym:
seria: ……. Nr: …………, zwaną dalej Usługobiorcą.

WARUNKI UMOWY:
1) Usługą jest opieka dzienna nad:……………………......................................................,
Dzieckiem usługobiorcy, zwanym dalej Podopiecznym.
2) Umowa zawarta jest na okres od dnia ………………………. do dnia……………………….
3) Wysokość opłaty karnetowej ( 10 godzin, 20 godzin, 30 godzin, 40 godzin)* wynosi
……………………..zł. (wg aktualnego cennika). Karnet jest ważny jeden miesiąc.
4) Placówka corocznie ustala kalendarz dni wolnych

DNI WOLNE
ROK SZKOLNY 2017/2018
01.11.- Wszystkich Świętych
25.12.-29.12.- Przerwa świąteczna
01.01.- Nowy Rok
02.04.- Wielkanoc
01.05-03.05.- Majówka
31.05.-01.06.- Boże Ciało
15.08.- Wniebowzięcie NMP
W wielki Czwartek i Wielki Piątek - placówka czynna jest do 16.00

5) Opłata karnetowa jest uiszczana z góry na konto:

Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska
43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 25
ING BANK ŚLĄSKI 91 1050 1070 1000 0090 9171 9428
6) Wysokość jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej (przeznaczonej na zakup materiałów
plastycznych) wynosi 150 zł. i płatna jest przy wykupieniu karnetu.
7) Roczne obligatoryjne ubezpieczenie dla Dziecka od następstw niebezpiecznych wypadków NW
wynosi 40 zł.
8) W przypadku zmiany opłaty Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Usługobiorcę z
jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
9) Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia fachowej opieki i bezpieczeństwa podczas
pobytu Dziecka w Placówce.
10) Usługobiorca zobowiązuje się do wypełnienia karty zgłoszenia

i podania imiennie osób

upoważnionych do odbioru Dziecka.
11) Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać wyznaczonych przez siebie godzin pobytu dziecka
w Placówce. Godziny te zostają ustalone w momencie podpisywania umowy.
12) Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać zasad obowiązujących przy umowie karnetowej.
Zasady te umieszczone są w regulaminie i statucie Placówki.
13) Na prośbę rodzica Placówka zapewni Dziecku wyżywienie, które dostarczane jest przez firmę
cateringową, przygotowującą posiłki specjalnie dla dzieci. Opłata pomnożona jest przez ilość
dni pobytu Dziecka w Placówce i wynosi:
•
•

Śniadanie – 2 zł
Zupka z wkładką mięsną - 2zł

•

II danie + kompot

•

Dzienna stawka żywieniowa – 10 zł.

- 6 zł

14) Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić dziecku:
•

Pampersy

•

Chusteczki nawilżane

•

Kapcie

•

Ubranie na zmianę

15) Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16) W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie, Strony obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego i Regulamin Placówki.
17) Podpisanie niniejszej umowy jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu Placówki.

18) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.

Bielsko-Biała, dnia: ………………………………..

Podpis Usługobiorcy

Podpis Usługodawcy

