UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Zawarta w dniu ............................pomiędzy: „WESOŁE SMYKI” Anna Czerniak, , 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
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu pt. „Więcej Wesołych Smyków w gminie
Czerwonak!” realizowanego przez "WESOŁE SMYKI" ANNA CZERNIAK w ramach
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VI. Rynek pracy, Działanie 6.4.
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad
małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z
rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

1.

Niniejsza

umowa

ustala

warunki

na

jakich

Opiekun

powierza

dziecko

.......................................................... pod opiekę stałą Żłobka „ Wesołe Smyki”, mieszczącego
się w Miękowie przy ul. Ogrodowej 2 w ramach realizacji projektu „Więcej Wesołych
Smyków w gminie Czerwonak!”.
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.
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4. Żłobek umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:
a)angielski (1,5h/tydz. X 4tyg. X 6m-cy);
b)rytmika i taniec (1,5h/tydz. X 4tyg. X 6m-cy);
c)opieka logopedyczna (1,5h/tydz. X 4tyg. X 6m-cy);
d)imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki i poza nią.
5.Zajęcia dodatkowe (tj. język angielski, rytmika oraz opieka logopedyczna) są bezpłatne.
Zajęcia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VI.
Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej
osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
6. Żłobek zapewnia 5 posiłków dziennie:
a)I śniadanie,
b)II śniadanie
c)obiad–I i II danie
d)podwieczorek.

§2 Opłaty
1. Dziecko zostaje przyjęte pod opiekę stałą na podstawie niniejszej umowy.
2. Opiekun zobowiązuje się do opłaty czesnego na konto nr 39 1090 1463 0000 0001 4126
6152 (BZ WBK) w wysokości 262,71 zł miesięcznie. W tytule wpłaty należy wpisać imię i
nazwisko dziecka.
3. Czesne za pobyt dziecka będzie wpłacane z góry na konto, o którym mowa w §2 pkt1
najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.
4. Opóźnienie we wnoszeniu opłat skutkują wystawieniem wezwania do zapłaty z 7dniowym
terminem płatności, zaś dalszy brak opłat powoduje rozwiązanie niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym.
5. Ponowne przyjęcie dziecka do Żłobka jest możliwe po uiszczeniu opłat.
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§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”

Opiekun:

Miękowo, ul. Leśna 5

………………………………………………..

62-005 Owińska

………………………………………………..

Tel. 533-839-323

….……………………………………………

721-267-501

…………………………………………………

mail. wesolesmyki@interia.pl

…………………………………………………

3. Czas otwarcia;
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 40 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.

3

_____________________

_____________________

Wesołe Smyki

Opiekun

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze statutem przedszkola.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego
dziecka na stronie internetowej Żłobka.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz udzielenia
wywiadu monitorującego realizację i efekty działania Projektu . „Więcej Wesołych Smyków
w gminie Czerwonak!” w ramach którego umowa zostaje zawarta, w trakcie jego trwania,
jak i po jego zakończeniu.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

4

