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Umowa nr ___________________o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3
zawarta w Szczecinie w dniu ___________________________ roku pomiędzy:
Agnieszką Biernat; Sativa Agnieszka Biernat, z siedzibą w Szczecinie, ul. Somosierry 48/2;
71-179 Szczecin, o numerze NIP: 852 252 60 24 prowadząca Żłobek Motylkowa Kraina,
reprezentowany przez Marię Biernat, zwany dalej Żłobkiem;
a
______________________________________________________________________________ ;
zamieszkałą/-ym :
_________________________________________________________________________________
legitymującą/ym się dowodem osobistym ________________________________________wydanym
przez___________________________________PESEL___________________________________.
Zwaną/ym dalej Rodzicem,
§1
Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa ustala warunki na jakich Rodzic powierza Dziecko pod odpłatną profesjonalną
opiekę Żłobkowi.
2. Ilekroć w umowie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne
osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieckiem.
3. Rodzic powierza, zaś Żłobek przyjmuje pod opiekę Dziecko/Dzieci:
________________________________________________________________________________.
4. Stała opieka na powierzonym Dzieckiem /Dziećmi będzie sprawowana w Żłobku przy
ul. Somosierry 31A w Szczecinie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.
5. Klub Malucha w czasie pobytu Dziecka zobowiązuje się do zapewnienia należytej i bezpiecznej
opieki zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w pkt. 6.
6. Rodzic oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Żłobka (załącznik nr 1), akceptuje jego
postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim warunków.
§2
Opłaty
1. Dziecko zostaje przyjęte do opieki przez Klub Malucha na podstawie zawarcia niniejszej umowy
oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości ………………………….. zł
płatnej na konto:
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Motylkowa Kraina Agnieszka Biernat
ul. Somosierry 48/2: 71-179 Szczecin
nr konta 73 1140 2017 0000 4602 1304 3603
W tytule wpłaty należy wpisać numer umowy. Opłaty można również uiszczać w kasie Żłobka.
2. Rodzic zobowiązuje się za opiekę Dziecka w Żłobkua do opłaty czesnego w wysokości
……………………………………………………………………………………………… zł. miesięcznie.
3. Czesne za opiekę Dziecka w Żłobku będzie wpłacane z góry na konto lub w kasie najpóźniej
do 5 –go dnia każdego miesiąca.
4. Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie. Opłata za wyżywienie jest naliczana indywidualnie
w zależności od czasu opieki Dziecka (pakiet całościowy lub połówkowy).
5. Opłata za wyżywienie będzie pobierane z dołu za wykorzystane dni w miesiącu.
6. Ponowne przyjęcie Dziecka do Żłobka jest możliwe po uiszczeniu wpisowego, o którym mowa
w art. § 2 pkt 1 umowy oraz wszelkich zaległych opłat, o których mowa w § 4 Regulaminu.
§3
Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Żłobkowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w sytuacji, o której mowa w § 4 pkt 14 Regulaminu.
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
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany adresu lub innych danych Strony zobowiązują się do podania nowych danych
w terminie do 7 dni. W przypadku nie podania aktualnego adresu, korespondencję wysłaną na
ostatnio podany adres uznaje się za doręczoną.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej, dla każdej ze
Stron.
5. Dla realizacji celów wynikających z niniejszej umowy Strony ustalają następujące korespondencyjne
i dane kontaktowe:
Maria Biernat ul. Somosierry 31A , 71-179 Szczecin tel.: 506666514;
mail: info@motylkowakraina.pl
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