
Umowa o świadczenie usług sprawowania opieki wychowawczo-dydaktycznej 

w Żłobku „Tygrysek i Przyjaciele”

Zawarta w dniu ………………………………………………….. w Warszawie (zwana dalej umową), pomiędzy:

Karolem Michalskim, właścicielem Niepublicznego Żłobka „Tygrysek i Przyjaciele” z siedzibą w Warszawie przy

ulicy Czapelskiej 36, 04-081, zwanym dalej Tygrysek i Przyjaciele 

a

Rodzicami  dziecka*1/opiekunami  prawnymi  dziecka*  /innymi  osobami,  którym  sąd  powierzył  sprawowanie

opieki nad dzieckiem*, zwanymi dalej „Rodzicami”, Panią/Panem 

……………………………………………………………………………………………………………………….
(imiona i nazwiska Rodziców) 

zamieszkałymi*/zamieszkałym* w Warszawie ul......................................................................................................

legitymującymi*/legitymującym* się dowodem tożsamości nr............................………………………………….

wydanym przez............................................................................................................................................................

1* Niepotrzebne skreślić 
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§1. Oświadczenia Stron

Rodzice oświadczają, iż przysługuje im prawo do opieki nad dzieckiem (imię i nazwisko Dziecka):

……………………………………………………………………………………………………………………….

Urodzonym (data)……………………..............zamieszkały w (pełny adres)............................................................

…………………………………………………, PESEL nr……………………………………..………………….

zwanym dalej „Dzieckiem”.

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest  zobowiązanie  Tygrysek  i  Przyjaciele,  na  zasadach  określonych  niniejszą

umową  oraz  Regulaminem  żłobka  Tygrysek  i  Przyjaciele  do  sprawowania  opieki  dydaktyczno-

wychowawczej nad Dzieckiem.

2. W ramach określonego powyżej przedmiotu umowy Tygrysek i Przyjaciele zobowiązuje się do:

a) sprawowania opieki nad Dzieckiem przez personel Tygrysek i Przyjaciele w godzinach od 7.00

do 17.00, od poniedziałku do piątku;

b) wyżywienia Dziecka, jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia, co jest potwierdzone stosownym

oświadczeniem;

c) prowadzenia zajęć edukacyjnych tj. 

 naukę języka angielskiego w formie zabawy;

 zajęcia ruchowe; 

 zajęcia umuzykalniające; 

 zajęcia plastyczne.

d) organizowanie  imprez  towarzyszących  rozwojowi  dziecka  przez  cały  rok,  przedstawień

teatralnych, spotkań plenerowych oraz rodzinnych na terenie Tygrysek i Przyjaciele;

e) organizacji szkoleń i warsztatów wspomagających rozwój Dziecka dla rodziców za dodatkową

opłatą.

3. Rodzice zobowiązują się do :

a) terminowego regulowania wszelkich opłat wynikających z niniejszej Umowy;

b) przestrzegania  zawartych  w  Umowie  postanowień  oraz  Regulaminu  żłobka  Tygrysek  i

Przyjaciele; 

c) odbierania Dziecka do godz. 17 osobiście lub przez inne upoważnione osoby;

d) korzystania z usług żłobka nie dłużej niż 10 godzin dziennie;

e) powiadamiania Tygrysek i Przyjaciele o nieobecności Dziecka;

f) współpracy  z  Tygrysek  i  Przyjaciele  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  opiekuńczo-

wychowawczych dotyczących Dziecka;

g) pozostawianie pojazdów poza terenem osiedla, na którym jest usytuowany żłobek;

h) pokrywania kosztów związanych z:
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 wyjazdem Dziecka na organizowane przez Tygrysek i Przyjaciele wycieczki;

 przejmowaniem przez Tygrysek i Przyjaciele opieki po godzinie 17.00 od poniedziałku

do piątku. 

§3 

Zasady wykonywania Umowy

1. Umowa będzie wykonywana w placówce Tygrysek i Przyjaciele przy ulicy Czapelskiej 36, 04-081 w

Warszawie.

2. Tygrysek i Przyjaciele zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczeń (zamknięcie Żłobka) w przypadku:

a) awarii: sieci przesyłowych, urządzeń w budynku lub w lokalu;

b) remontu: budynku, części budynku, części wspólnych budynku, lokalu lub części lokalu;

c) innych przyczyn utrudniających lub uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dziećmi. 

§4

Opłaty. Warunki Płatności

1. Rezerwacja  miejsca  w  żłobku  Tygrysek  i  Przyjaciele  dokonywana  jest  poprzez  wpłatę  środków

finansowych przez Rodziców/Opiekunów na rzecz Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski, w wysokości

450,00 zł.

2. Opłata wskazana w §4 ust. 1 jest opłatą bezzwrotną, jednorazową i stanowi rezerwację miejsca w

żłobku.

3. W przypadku rezygnacji Rodzica/Opiekuna z miejsca w żłobku dla dziecka, opłata wskazana w § 4 ust.

1 nie podlega zwrotowi. 

4. Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Rodzice będą uiszczać na rzecz Tygrysek i Przyjaciele:

1) Comiesięczne czesne w wysokości 1000,00 zł obejmujące opłatę za opiekę nad dzieckiem,

zajęcia edukacyjne, 

2) Opłaty za wyżywienie w wysokości 15,00 zł dziennie.

5. Opłaty z tytułu czesnego są płatne z góry do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który

należy  się  zapłata  na  rachunek bankowy Tygrysek  i  Przyjaciele,  ze  wskazaniem imienia  i  nazwiska

Dziecka oraz miesiąca, za które czesne jest uiszczane.

6. Tygrysek i Przyjaciele zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w okresie obowiązywania

Umowy.  O  planowanej  zmianie  Tygrysek  i  Przyjaciele  powiadomi  rodziców  z  miesięcznym

wyprzedzeniem.

7. W  przypadku  ograniczenia  funkcjonowania  żłobka  lub  jego  zamknięcia,  w  skutek  sytuacji

nadzwyczajnych  (tj.  z  powodu wystąpienia  pandemii  COVID-19  na  terenie  RP)  rodzic  ma  prawo

żądania zmniejszenia wysokości czesnego, nie więcej jednak niż 50% jego wartości.

8. Czesne, o którym mowa w niniejszej umowie należy uiszczać na rachunek bankowy o numerze:

81 1140 2004 0000 3402 8114 3509

mBank
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9. Opłaty za wyżywienie należy uiszczać na rachunek bankowy o numerze:

45 1140 2004 0000 3102 8127 2053

mBank

§5

Czas trwania umowy. Zmiany. Rozwiązanie

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

3. Każda  ze  stron  może wypowiedzieć  umowę z  zachowaniem miesięcznego okresu  wypowiedzenia

składając oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Tygrysek  i  Przyjaciele  ma  prawo  wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu

wypowiedzenia w szczególności, w przypadku: zalegania przez Rodziców/Opiekunów z zapłatą opłat za

wyżywienie za okres jednego miesiąca. W przypadku zalegania opłat za wyżywienie za dwa miesiące

Umowa  ulega  automatycznemu  rozwiązaniu  wraz  z  upływem  ostatniego  dnia  drugiego  miesiąca

kalendarzowego, przy czym Tygrysek i Przyjaciele przysługuje roszczenie o zapłatę zaległych kwot z

odsetkami.  Zawarcie  ponownej  Umowy  uzależnione  jest  od  uregulowania  należności  wraz  z

odsetkami.

5. Tygrysek i Przyjaciele ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) rażącego naruszenia przez Rodziców/Opiekunów tej umowy,

b) gdy zachowanie Dziecka zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych dzieci, bądź uniemożliwia

pracę w grupie, bądź wystąpienia u dziecka agresywnego zachowania, szczególnie w stosunku

do  rówieśników,  wymagającego  zapewnienia  dodatkowej  opieki  ze  strony  pracowników

Tygrysek i Przyjaciele;

c) gdy nie jest możliwe porozumienie się Tygrysek i Przyjaciele z Rodzicami/Opiekunami, co do

sposobu  rozwiązywania  problemów  opiekuńczo-wychowawczych,  organizacyjnych,  bądź

programu realizowanego przez Tygrysek i Przyjaciele;

d) nieprzerwanej  nieobecności  dziecka  przez  okres  dłuższy  niż  15  dni  roboczych,  chyba  że

Kierownik  Żłobka  zostanie  poinformowany  przez  Rodzica  o  nieobecności  i  przyczynie

absencji dziecka przed upływem tego okresu;

e) niezastosowania się do regulacji zawartych w regulaminie żłobka Tygrysek i Przyjaciele.

6. Brak wpływu opłaty, o której mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy w ustalonym terminie powoduje

zaprzestanie świadczenia usług w wymiarze wydłużonym.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Rodzice/Opiekunowie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych osobowych  oraz  danych

osobowych  Dziecka  dla  potrzeb  związanych  z wykonywaniem  niniejszej  Umowy  na  zasadach

określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1000).
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2. W razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami niniejszej umowy, sądem do rozstrzygania sprawy

będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonywania Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i

postanowienia Regulaminu Tygrysek i Przyjaciele.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  Rodzice/Opiekunowie Tygrysek i Przyjaciele

Załączniki do umowy:

1. Regulamin

2. Karta zgłoszenia dziecka

3. Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka

4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

5. Zgoda rodziców na udostępnienie wizerunku dziecka na grupie zamkniętej facebook

6. Wyprawka dziecka do żłobka

7. Kontakty do żłobka
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