
UMOWA O USŁUGI ŻŁOBKOWE/PRZEDSZKOLNE

zawarta, w dniu ………………………………………………. roku pomiędzy:
1. E-Maluch s.c. Małgorzata Piekarska, Rafał Raj z siedzibą  w Łodzi, ul. Prądzyńskiego 6,  NIP 729 270 72 81,

 żłobek : REGON 360816151 , przedszkole : REGON 360664155 a
2. Panią/ Panem/ Państwem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
zam. …………………………………………………………………………………………………………………………...
nr PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………….
D. O. seria i numer:……………………………………………………………………………………………………..

zwaną/ zwanym/ zwanymi dalej w treści umowy RODZICEM/ RODZICAMI OPIEKUNEM PRAWNYM.

Par. 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie przez dziecko ………………………………………......... zam. 
……………………………………………………………………., nr PESEL: ……………………………………………….. 
z usług placówki  ………………………………………………………………………….. 

Par. 2.
Strony uzgadniają, że dziecko wymienione w par. 1. niniejszej umowy korzystać będzie z usług  w zakresie opieki i 
wychowania w ten sposób, że:
- do 5 / pięciu / godz. dziennie, w godz. …………………………z wyżywieniem /standardowym, własnym, bezmlecznym, 
bezglutenowym/ bez wyżywienia,
- powyżej 5 / pięciu godz. dziennie, w godz. ………………….z wyżywieniem/ standardowym, własnym, bezmlecznym, 
bezglutenowym/ bez wyżywienia.                                                                      

Par. 3.
Z tytułu korzystania przez dziecko z usług opisanych w par. 2 niniejszej umowy Rodzice/ Opiekunowie Prawni/ 
uiszczać będą comiesięczną opłatę, której wysokość ustala i sposób rozliczania określa cennik , płatną do dnia 5 / 
piątego / każdego miesiąca z góry i z tego tytułu, po uprzednim wezwaniu do zapłaty poddają się rygorowi nakazu 
zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Zawarcie niniejszej umowy jest oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji cennika.

Par. 4.
Czas trwania umowy strony określają na ………………………………………………………………………….. przy czym zastrzegają 
sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia złożonego w miesiącu 
poprzedzającym wypowiedzenie. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem 1 / pierwszego /  każdego 
miesiąca, a kończy z dniem ostatnim miesiąca.

Par. 5.
W wypadku zalegania z opłatą jednomiesięczną właściciel placówki zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia i skreślenia dziecka z listy przed – skuteczne z chwilą podjęcia decyzji w tym 
przedmiocie.

Par. 6.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Par. 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: KODEKS CYWILNY .

Par. 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach / na prawach oryginału / po jednym dla każdej ze 
stron.

…………………………………………………………….          ……………………………………………………………………...
/ WŁAŚCICIEL/                                                / RODZICE/ OPIEKUN PRAWNY /


