UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA / PRZEDSZKOLA*

zawarta, w dniu ...................................... roku pomiędzy:
1. Panią.............................................................................................................................…………..
Adres zamieszkania......................................................................................................................…...
PESEL..................................................................................................................................…………
2. Panem ……………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………….
PESEL ……………………………………………………………………………………………….
zwanymi dalej w treści umowy rodzicami/opiekunem prawnym
a
Małgorzatą Piekarską i Rafałem Raj wspólnikami spółki cywilnej pod firmą:
E-Maluch s. c. z siedzibą w Łodzi, ul. Prądzyńskiego 6, NIP 729 270 72 81, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
§1
Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do Przedszkola/Żłobka* E-Maluch w .......................................
............................................................................................................................................................
(adres placówki)

Imię i nazwisko dziecka ...................................................................................................................
Data urodzenia dziecka ..................................................................................................................
PESEL..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka..............................................................................................................
§2
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony lub na okres od .......................... . do..........................*.
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§3
Strony uzgadniają, że dziecko korzystać będzie z usług w zakresie opieki i wychowania
a/ do 5-pięciu godzin dziennie, w godzinach …………………………....... **
b/ powyżej 5-pięciu godzin dziennie, w godzinach …………………......... **
.

z wyżywieniem: standardowym .░

zgodnym z dietą .░

bez wyżywienia .░

§4
1. Miesięczną opłatę za przedszkole/żłobek* stanowią::czesne i opłata za wyżywienie dziecka (zał. 1),
który stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Jeśli informacja o nieobecności dziecka, zostanie przekazana wychowawcy/opiekunowi*, najpóźniej
do godziny 7.30, opłata za wyżywienie podczas absencji dziecka w przedszkolu/żłobku* nie będzie
pobierana.
3. Dziecko może korzystać z 4 posiłków dziennie – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
§5
1. Opłata za czesne nie podlega zwrotowi
2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu/żłobku* pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
3. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/żłobka* i/lub podpisywaniu nowej umowy obowiązuje
wpisowe.
§6
1. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z jednomiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem złożonym
nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, z mocą obowiązującą od 1-go dnia następnego miesiąca.
2. Przedszkole/żłobek* może przed terminem rozwiązać umowę w przypadku:
a/ naruszenia przez rodziców zapisów zawartych w/w niniejszej umowie;
b/ systematycznego opóźniania przez rodziców płacenia czesnego;
c/ zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającej prawidłowy
proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej/żłobkowej*;
d/ naruszenia przez rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką lub innymi rodzicami.
§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
We wszelkich sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
UWAGA: Spory wynikające z realizacji tej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
dla siedziby spółki cywilnej E – Maluch Małgorzata Piekarska i Rafał Raj w Łodzi.
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Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) potwierdzamy, że powyższe dane osobowe
rodzica/opiekuna prawnego i dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL)
zostały podane dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie w celu rekrutacji do przedszkola/żłobka*.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Przedszkole/Żłobek E-Maluch.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, do poprawienia swoich danych
osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

............................................................
(data i podpis przedstawiciela E-Maluch s.c.)

............................................................
(data i podpis matki/prawnego opiekuna)

.................................................................
(data i podpis ojca/prawnego opiekuna)
* niepotrzebne skreślić
** nie dotyczy przedszkola

U W A G A: Strony uzgadniają dalszy kontakt w przedmicie niniejszej umowy w formire elektronicznej poprzez
platformę dla rodziców " LIVE KID "
Zmiana wysokości czesnego oraz stawki cenowej za wyżywienie będzie następować poprzez zamieszczenie
nowych stawek na platformie dla rodziców " LIVE KIS " z miesięcznym wyprzedzeniem na koniec miesiąca
porzedzającego wprowadzenie nowych stawek i stanowi wypowiedzenie stawek dotychczasowych. W przypadku
braku zgody w okresie wypowiedzenie wyrażonej na platformie dla rodziców na stosowanie nowych stawek
umowa ulega rozwiązaniu.
......................................................................
(data i podpis przedstawiciela "E-Maluch"s.c.)

..............................................................................
(data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych)
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