Projekt „PRZYJAZNY E-MALUCH” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

UMOWA UCZESTNICTWA
Zawarta w dniu ................. ...................................................
pomiędzy:
1.E-Maluch Spółka cywilna Małgorzata Piekarska, Rafał Raj, reprezentowanym przez –
…………………………………………………………. zwanym w dalszej treści umowy :
„Realizatorem Projektu”
a
2. Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka ........................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Panem/Panią...........................................................................................................................
Zamieszkałym..........................................................................................................................
Numer PESEL .....................
Zwanym w dalszej treści umowy „Uczestnikiem Projektu”
PREAMBUŁA
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt. „Przyjazny E-Maluch”,
projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w ramach Działania X –
„Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania X.1 – „Powrót
na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Umowa uczestnictwa reguluje prawa i obowiązki Stron.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest:
1. Świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w
Żłobku dla dziecka (imię i nazwisko) .........................................................................................
2. Aktywizacja zawodowa niepracujących/biernych zawodowo uczestników projektu.
§2
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od …………….. r. do …………….. r.
2.
Umowa może zostać rozwiązana :
a) Przez Uczestnika Projektu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1
miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnych przyczyn
niezależnych od Uczestnika Projektu
b) Przez Realizatora Projektu bez okresu wypowiedzenia, jeżeli rodzic nie wnosi opłat w
terminach wskazanych w umowie lub zalega z opłatami, za co najmniej 1 miesiąc, w
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przypadku rezygnacji udziału w projekcie z przyczyn innych niż opisanych w § 2 pkt 2 a
umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym
c) gdy Umowa z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu pt. „Przyjazny EMaluch” zostanie rozwiązana, w trybie natychmiastowym
d) za porozumieniem dokonanym na piśmie.
e) w przypadku niespełniania kryteriów Uczestnika Projektu do objęcia wsparciem
określonych w Regulaminie umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
§3
1. W związku z § 1 pkt 1 umowy Realizator Projektu zobowiązuje się do:
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb
rozwojowych;
d) wspomagania wychowawczej roli rodziny;
1.1 Realizator Projektu umożliwia dziecku uczestnictwo w
następujących zajęciach:
a) język angielski;
b) zajęcia logopedyczne (dotyczy dzieci skierowanych na zajęcia po konsultacji z logopedą);
c) zajęcia sportowo-rytmiczne;
d) spektakle teatralne;
1.2 Realizator Projektu zapewnia pięć posiłków dziennie:
a) I śniadanie,
b) II śniadanie
c) obiad: I i II danie
d) podwieczorek
1.3 Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Żłobka określa statut.
1.4 Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) zapoznania się i przestrzegania statutu Żłobka;
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub
pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć.
d) informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o ewentualnej nieobecności dziecka
(najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia) oraz o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku;
e) terminowego uiszczania do 5 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznej opłaty za
wyżywienie.
2. W związku z § 1 pkt 2 umowy
2.1 Realizator Projektu w przypadku rodziców niepracujących zobowiązuje się do:
a) organizacji indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – 5 godz. przypadających
na uczestnika
b) b) organizacji pośrednictwa pracy – 15 godz. przypadających na uczestnika
c) organizacji szkoleń, kończących się egzaminem w przypadku, gdy wynika to z IPD
uczestnika
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2.2 Uczestnik projektu zobowiązuje się do
a)
punktualnego i aktywnego udziału w działaniach realizowanych w ramach
aktywizacji zawodowej, w tym uczestnictwa, w 100% godzin doradztwa zawodowego i
pośrednictwa pracy oraz w co najmniej 80% godz. szkolenia, pisemnego poświadczenia
obecności
b)
przystąpienia do egzaminu po zakończeniu szkoleń
§4
1.
Uczestnik Projektu w ramach projektu „Przyjazny E-Maluch” zwolniony jest z opłat
czesnego w ramach opieki nad dzieckiem sprawowanej przez Żłobek. W przypadku
wycofania lub rezygnacji z udziału z przyczyn innych niż opisanych w § 2 pkt 2a w
Projekcie Uczestnik Projektu pokryje całą należność za dotychczasową opiekę nad
dzieckiem wg cennika Żłobka w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania
przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres zamieszkania. Koszty będą
zwracane na nr rachunku wskazany w pisemnym wezwaniu.
2.
Udział w zadaniach związanych z aktywizacją zawodową w ramach projektu
„Przyjazny E-Maluch” jest dla Uczestnika Projektu bezpłatny. W przypadku wycofania lub
rezygnacji z udziału z przyczyn innych niż opisanych w § 2 pkt 2 a w Projekcie Uczestnik
Projektu pokryje całą należność za dotychczasową opiekę nad dzieckiem wg cennika Żłobka
oraz koszty związane z aktywizacją zawodową w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego
wezwania przesłanego listem poleconym na wskazany w umowie adres zamieszkania.
Koszty będą zwracane na nr rachunku wskazany w pisemnym wezwaniu.
3.
Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku na dzień zawarcia
Umowy wynosi 11,00 zł i jest ona ustalana przez Dyrektora Żłobka w formie zarządzenia.
Stawka dzienna wyżywienia nie podlega dzieleniu na poszczególne posiłki. Uczestnik
projektu zobowiązuje się do comiesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości 80% dziennej
stawki żywieniowej, tj. 8,80 zł., Uczestnicy projektu w trudnej sytuacji finansowej mogą
wnioskować do Dyrektora żłobka o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za
wyżywienie. Dyrektor Żłobka na wniosek Uczestnika projektu wydaje decyzję na jaki okres
oraz w jakiej wysokości pomniejszono opłatę za wyżywienie.

§5
1.
Opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku rodzic wnosi miesięcznie „z góry” w
nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia miesiąca, poprzez dokonanie wymaganej kwoty na
konto bankowe z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca,
którego opłata dotyczy, bądź gotówką w sekretariacie Żłobka.
2.
W przypadku zapłaty przelewem dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku
bankowego Żłobka.
§6
1.
Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodzica z ponoszenia opłaty za
wyżywienie .
2.
W przypadkach uzasadnionych (m.in. długotrwałą chorobą dziecka) Realizator
Projektu może zwolnić z opłaty za wyżywienie na pisemny wniosek Uczestnika Projektu.
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§7
Realizator projektu może :
1. Skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez Rodziców statutu Żłobka,
b) nieobecności Dziecka ponad 7 dni i niezgłoszenia placówce przyczyn tej nieobecności.
2. Skreślić z listy Uczestnika Projektu w przypadku:
a)skreślenie dziecka z listy wychowanków
b)frekwencji niższej niż 80% na zajęciach związanych z aktywizacją zawodową w przypadku
osób niepracujących/biernych zawodowo
c) nieprzystąpienia do egzaminu końcowego po zakończeniu szkoleń w przypadku osób
niepracujących
§8
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej
umowy będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku
porozumienia stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd
Okręgowy w Pabianicach/Sąd Rejonowy w Łodzi. Treść niniejszego postanowienia nie
stanowi zapisu na sąd polubowny.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –po jednym dla
każdej ze stron.
PODPIS REALIZATORA PROJEKTU

PODPIS RODZICA

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze statutem Żłobka.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy. Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku
mojego dziecka na stronach internetowych Żłobka oraz stronie internetowej „Maluchy w EMaluchu”.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA

