UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W ŻŁOBKU „BAJKOWY ŻŁOBEK”
W STALOWEJ WOLI
zawarta w dniu……… w Stalowej Woli, pomiędzy:
1. Ośrodek
Organizacji
Kształcenia
Podyplomowego
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Grenadierów 13/113, 20-331 Lublin, NIP:
9223057220, REGON: 368919985, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000707032,
prowadzącą żłobek o nazwie „Bajkowy żłobek” al. Aleje Jana Pawła II 66, 37-450 Stalowa
Wola wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Stalowej Woli pod pozycją 7/2019
którą reprezentuje: ,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Żłobkiem
a
2. Panem/Panią:
Zamieszkałym/ą:
PESEL:
leg. się dowodem osobistym seria/numer:
wydanym przez:
będącym/ą rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:
zwanym/ą w dalszej części niniejszej umowy Rodzicem
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Żłobek usług opiekuńczowychowawczych dla dziecka:
Imię i nazwisko dziecka:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Numer PESEL:
§ 2.
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31 sierpnia 2020 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 3.
1. Prawa i obowiązki stron a także zakres i organizację opieki świadczonej przez żłobek
określają: Statut żłobka, Regulamin organizacyjny żłobka oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
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2. Rodzice zobowiązują się do zapoznania się ze Statutem żłobka i Regulaminem
organizacyjnym żłobka oraz ich przestrzegania.
§ 4.
Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Żłobka następujących opłat:
1) Czesne – opłata za pobyt dziecka
2) Opłata wpisowa – jednorazowa opłata
3) Opłata za wyżywienie – ze stawką dzienną
§ 5.
1. Opłata za pobyt dziecka (czesne) wynosi 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych
miesięcznie i płatna jest z góry w terminie do 5go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Opłata za pobyt dziecka (czesne) należna jest bez względu na nieobecności dziecka w
żłobku.
3. Strony ustalają, iż opłata za pobyt dziecka za pierwszy miesiąc (tj. wrzesień 2019 roku)
wynosi … (słownie: …) złotych i płatna jest w terminie 7 dni od podpisania niniejszej
umowy.
§ 6.
Opłata wpisowa jest jednorazową opłatą bezzwrotną w wysokości 150,00 (słownie: sto
pięćdziesiąt 00/100) złotych i płatna jest w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
1.
2.
3.
4.

§ 7.
Opłata za wyżywienie jest naliczana ze stawką dzienną w wysokości 11,50 (słownie:
jedenaście 50/100) złotych dziennie.
Opłata za wyżywienie nie jest naliczana w przypadku zgłoszenia faktu nieobecności
dziecka w żłobku w dzień roboczy poprzedzający dzień nieobecności do godziny 17:00.
Opłata za wyżywienie jest płatna z dołu, w terminie do 10go dnia miesiąca następującego
po miesiącu, którego dotyczy.
Żłobek po ustaleniu wysokości opłaty za wyżywienie, jednak nie później niż w terminie do
5go dnia następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przekazuje informacje
rodzicom dziecka o jej wysokości za dany miesiąc.

§ 8.
1. Opłaty, o których mowa w § 4 – 7 niniejszej umowy należy wnosić na rachunek bankowy
żłobka o numerze:
22 1090 2590 0000 0001 4326 8213
Santander Bank Polska S.A.
2. W tytule przelewu należy podać czego dotyczy (Czesne za miesiąc: / Opłata za wyżywienie
za miesiąc: / Opłata wpisowa: ) oraz imię i nazwisko dziecka objętego opieką w żłobku.
3. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, o których mowa w § 4 – 7 niniejszej umowy
Żłobek ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
§ 9.
Żłobek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez Rodzica aktów wewnętrznych placówki,
2) zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w żłobku lub z opłatą za wyżywienie przez
okres powyżej jednego miesiąca od dnia ich wymagalności,
3) wykreślenia żłobka z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
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§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

PODPISY STRON

ŻŁOBEK

RODZIC
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