UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Zawarta w dniu ............................pomiędzy: Żłobkiem „WESOŁE SMYKI” Anna Czerniak,
Koziegłowy ul. Leśna 52 , zwanym dalej Wesołe Smyki, a

RODZICEM/OPIEKUNEM

zamieszkałym w:.......................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym: seria.....................numer....................wydanym
przez.....................................................................................................................................
zwanym dalej OPIEKUNEM o świadczenie usług dla dziecka/ dzieci
( Imię, nazwisko, data urodzenia, adres dziecka):
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
§1 Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa ustala warunki na jakich Opiekun powierza pod opiekę stałą Żłobkowi o
nazwie

Wesołe

Smyki,

mieszczącym

się

na

ul.

Leśnej

52

w

Koziegłowach

dziecko...........................................................
2. Żłobek „Wesołe Smyki” zobowiązuje się do zapewnienia dziecku należytej opieki i
bezpieczeństwa w czasie jego pobytu w Żłobku.
3. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wesołe Smyki akceptuje jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim warunków.
§2 Opłaty
1. Dziecko zostaje przyjęte do opieki stałej na podstawie niniejszej umowy oraz uiszczenia
jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 150pln płatnej na konto nr 51 1090
1463 0000 0001 2235 3361 (BZ WBK). W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka i
miesiąc za jaki wnoszona jest opłata.
2. Opiekun zobowiązuje się do opłaty czesnego w wysokości........................miesięcznie.
3. Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie.
4. Czesne za pobyt dziecka będą wpłacane z góry na konto, o którym mowa w §2 pkt1
najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca
5. Opóźnienie we wnoszeniu opłat skutkują wystawieniem wezwania do zapłaty z 7dniowym
terminem płatności, zaś dalszy brak opłat powoduje rozwiązanie niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym.
6. Ponowne przyjęcie dziecka do Żłobka jest możliwe po uiszczeniu wpisowego oraz zaległych
opłat

§3 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od...............................roku do ...............................
roku.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia danego miesiąca.
3. Wesołym Smykom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w §2 pkt 5.
4. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku uporczywego nie przestrzegania postanowień Regulaminu, o ile druga strona nie
usunie stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni od pisemnego wezwania.
§4 Postanowienie końcowe
1. Zmiany umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dla realizacji celów wynikających z niniejszej umowy Strony ustalają następujące adresy
korespondencyjne i dane kontaktowe
„Wesołe Smyki”
Miękowo, ul. Leśna 5
62-005 Owińska
Tel. 533-839-323
721-267-501
mail. magdalagoda92@interia.pl

Opiekun:
………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

3. Czas otwarcia;
Wesołe Smyki oferują całodzienną lub kilkugodzinną opiekę nad dziećmi. Przyjmujemy dzieci
od 6 miesiąca życia do 3 roku życia. Wesołe Smyki czynne są od godziny 6:00 do 17:00 od
poniedziałku do piątku.
Dni ustawowo wolne od pracy obowiązują również w Wesołe Smyki oraz dodatkowe dni, tj.
24 i 31 grudnia.
Odbiór dziecka (spóźnienie) po godzinie 17:00 związane jest z dodatkową opłatą 10 zł za
każdą rozpoczętą godzinę.
Wesołe Smyki zastrzegają sobie urlop – 14 dni roboczych, wcześniej ustalając z rodzicami
datę z możliwością dopasowania stron Wesołe Smyki – OPIEKUN.
4. Umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

_____________________
Wesołe Smyki

_____________________
Opiekun

