REGULAMIN
Żłobek „Wesołe Smyki” Koziegłowy ul. Leśna 52
1) Żłobek „Wesołe Smyki” zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcydo 3 lat.
2) Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17 przez cały rok, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24.12 i 31.12.
3) Żłobek „Wesołe Smyki” zastrzega sobie urlop- 14 dni roboczych.
4) Klub Maluszka „Wesołe Smyki” zobowiązuje się do:
- opieki pielęgnacyjno- higienicznej,
- opieki wychowawczo – dydaktycznej,
- bezpieczeństwa w czasie zajęć.
5) Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia KARTY DZIECKA i dostarczenia jej do żłobka.
6) Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko. W razie stwierdzenia,
że dziecko przebywające w Klubie jest chore, opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego
odebrania dziecka.
7) Żłobek nie zwraca opłat abonamentowych w przypadku nieobecności dziecka.
8) Niewykorzystane godziny z miesięcznego abonamentu nie przechodzą na następny
miesiąc i nie są rozliczne w żadnym innym terminie.
9) Pracownicy żłobka nie są upoważnieni do podawania dziecku jakichkolwiek leków.
10) Opiekun zobowiązany jest do podania dokładnych godzin przebywania dziecka w żłobku,
co najmniej na tydzień wprzód. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian w podanym grafiku,
opiekun zobowiązany jest powiadomić o tym żłobek z 3-godzinnym wyprzedzeniem.
11) W razie nie pojawienia się dziecka w żłobku, opiekun zobowiązany jest do
poinformowania o tym pracowników żłobka.
12) Opiekun zobowiązany jest dostarczyć dla dziecka; posiłek, ubranie na zmianę, pieluszki,
mokre chusteczki.
13) Dziecko może odebrać jedynie Opiekun, bądź osoba przez niego wskazana, po uprzednim
wylegitymowaniu się.
14) Ceny karnetów i abonamentów zawarte są w cenniku.
15) Aby zapisać dziecko do żłobka Wesołe Smyki należy wypełnić Kartę Dziecka, podpisać
umowę oraz wpłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 150pln.
16) W razie przekroczenia ilości godzin wynikających z opłaconego karnetu/abonamentu,
obowiązuje dopłata w wysokości 10pln za każdą rozpoczętą godzinę. Odebranie dziecka po
godzinie 17.00 skutkuje naliczeniem kary w wysokości 40zł za każdą rozpoczętą godzinę.
17) Opłaty dokonywane są przelewem na konto Żłobka nr 51 1090 1463 0000 0001 2235
3361 (BZ WBK) do 5 dnia każdego miesiąca.
18) Opóźnienie we wnoszeniu opłat skutkują wystawieniem wezwania do zapłaty z
7dniowym terminem płatności, zaś dalszy brak opłat powoduje rozwiązanie niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, nie zwalniając z uiszczenia zaległych opłat wraz z odsetkami (3
zł za każdy dzień).
19) Umowa podpisywana jest na rok. Może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od pierwszego dnia następnego
miesiąca.
20) Opiekun podpisując umowę z Wesołe Smyki zobowiązuje się do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.

