UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………………………………………….. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
(Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów Prawnych)

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Rodzicem"
a
Klubem Dziecięcym św. Jadwigi Królowej, z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 7
w Bydgoszczy, reprezentowanym przez ks. Tomasza Cyla
zwanym dalej „Klubem Dziecięcym"
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych w Klubie Dziecięcym dla dziecka:
a) Imiona: ……………………………………………………………………………………………………………………
b) Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………..
c) Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………..
d) Miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………..
e) PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………….
f) Adres zamieszkania*: ……………………………………………………………………………………………….
g) Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Karta Zgłoszenia Dziecka, która zawiera oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem
Klubu Dziecięcego, oraz inne, zawarte w niej informacje i zgody, Klauzule informacyjne
o przetwarzaniu danych osobowych/wobec osoby upoważnionej przez rodzica
do odbioru dziecka, Upoważnienie do odbioru dziecka oraz Ankieta informacyjna
o dziecku, stanowią załączniki do niniejszej Umowy.

§2
1. Organem prowadzącym Klub Dziecięcy jest Parafia pw. św. Jadwigi Królowej,
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7, 85-171 Bydgoszcz, posiadającą osobowość prawną,
reprezentowaną przez ks. Proboszcza Tomasza Cyla.
§3
1. Umowa zawarta jest na okres: od ………………………..………….. do …………………………………
§4
1. W ramach niniejszej Umowy Klub Dziecięcy zobowiązuje się do:
a) sprawowania opieki nad dzieckiem przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę
w godzinach pracy placówki,
b) zapewnienia opieki higienicznej i zdrowotnej,
c) dbania o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka,
d) udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) wspomagania wychowawczej roli rodziny.
§5
Rodzice zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Statutu Klubu Dziecięcego.
2. Przestrzegania obowiązującej w Klubie Dziecięcym organizacji pracy, zasad
bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do ogłaszanych przez właściciela placówki
komunikatów.
3. Współdziałania z Klubem Dziecięcym w zakresie wychowania dziecka.
4. Przyprowadzania zdrowego dziecka do Klubu Dziecięcego.
5. Odbierania dziecka z Klubu Dziecięcego w godzinach otwarcia (6.30-16.30).
7. Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubu Dziecięcego lub do
pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej do wykonywania tej czynności. Osoby
upoważnione do odbioru dziecka powinny być wyszczególnione w „Upoważnieniu do
odbioru dziecka z Klubu Dziecięcego św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy”.
8. Terminowego i regularnego wnoszenia opłaty, o których mowa w § 6 Umowy.

§6
1. Usługi świadczone przez Klub Dziecięcy są płatne.
2. Miesięczna opłata stała/czesne za świadczone usługi przez Klub Dziecięcy wynosi:
800,- złotych.
3. Czesne pokrywa wyżywienie oraz:
a) świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych ustalonej przez
organ prowadzący.
4. Odpłatności czesnego dokonuje się w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.
5. Płatność należy regulować na konto bankowe. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego
jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy:
BNP Paribas 58 1600 1185 0004 0801 7713 1150.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który
uiszczana jest opłata.
6. Czesne należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym.
7. Skreślenie dziecka z listy Klubu Dziecięcego nie zwalnia rodziców z obowiązku
uregulowania zaległej należności.
§7
1. Klub Dziecięcy może odstąpić od niniejszej umowy gdy:
a) rodzice nie wnoszą terminowo wpłat czesnego lub zalegają z opłatami za 2 miesiące,
b) zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,
c) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy
proces wychowawczo – dydaktyczny,
d) nastąpił brak współpracy między wychowawcą, a rodzicami w kwestii rozwiązywania
problemów powstałych w procesie edukacji, wychowania i pielęgnacji dziecka.
§8
1. Umowa z Klubem Dziecięcym może być rozwiązana przez rodziców z miesięcznym
wypowiedzeniem złożonym pisemnie do Dyrektora Klubu Dziecięcego.
2. Klub Dziecięcy zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za miesiąc, w którym
nastąpiło wypowiedzenie Umowy.

§9
1. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

…….………………………………………..
(Dyrektor Klubu Dziecięcego)

…………………….…………………………..
(Podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych)

* O zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania dziecka Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany
powiadomić placówkę w ciągu 7 dni. Za niestosowanie się do powyższego Rodzic/Opiekun Prawny ponosi
odpowiedzialność prawną.

