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       KLUB DZIECIĘCY 

 

05-170 Zakroczym ul. Płońska 18 
 

 

 

 

 
UMOWA nr ………….. 

o świadczeniu usług przez KLUB DZIECIĘCY 
          Klub Malucha BAJECZKA 05-170 Zakroczym ul. Płońska 18 
 

zawarta w dniu…………………… w Zakroczymiu 

pomiędzy: 

Klub Malucha BAJECZKA z siedzibą w Zakroczymiu ul. Płońska 18, 
reprezentowanym przez Edytę Kruszyńską, zwanym dalej Usługodawcą, 

a 

rodzicem/opiekunem………………………………………………………………………… 

zamieszkałym…………………………………………………………………………………. 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)………………………………….. 

zwanym dalej Usługobiorcą 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na dziennej opiece 
nad dzieckiem w Klubie Dziecięcym Klub Malucha BAJECZKA zgodnie z 
Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

imię i nazwisko dziecka …...............................................data urodzenia................................ 

pesel.............................adres zamieszkania......................................................................... 

 
 

§ 2 Okres Umowy 

1.  Umowa zawarta jest na czas nieokreślony od dnia……………... 
 
 

§ 3 Opłaty 

1. Wysokość miesięcznego czesnego ustala się na kwotę:……..................... 
(słownie:……………………………………………………………………………….) 
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2. Wysokość jednorazowego bezzwrotnego wpisowego (ustala się na kwotę 
300,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 

3. Roczne ubezpieczenie dla dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków 
zgodnie z cennikiem na dany rok. Cennik dostępny w placówce. 

4. W przypadku zmiany opłat Usługodawca jest zobowiązany powiadomić 
Usługobiorcę z jedno miesięcznym wyprzedzeniem. 

5. Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym i nie jest 
zwracane w przypadku nieobecności dziecka w placówce. 

 
 

§ 4 Płatności 

1. Czesne jest płatne z góry, do 10 dnia każdego miesiąca: 

a) gotówką w siedzibie Usługodawcy, 

b) przelewem na konto: 

Klub Malucha BAJECZKA 

05-170 Zakroczym, ul. Płońska 18 

MBank nr rachunku: 20 1140 2004 0000 3502 7014 9705 

Tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, czesne za m-c: 

2. Wpisowe jest płatne w dniu podpisania umowy: 

a) gotówką w siedzibie Usługodawcy, 

b) przelewem na konto: 

     Klub Malucha BAJECZKA 

            05-170 Zakroczym, ul. Płońska 18 

MBank nr rachunku: 20 1140 2004 0000 3502 7014 9705 

Tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, wpisowe. 

3. Ubezpieczenie jest płatne do 7 dni od daty zawarcia umowy: 

gotówką w siedzibie Usługodawcy, 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
Usługodawcy. 

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania 
umowy w przypadku zalegania z opłatami dłużej niż jeden miesiąc. 

 
 

§ 5 Obowiązki Usługodawcy 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia fachowej opieki opiekuńczo- 
wychowawczo-edukacyjnej. 
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2. Usługodawca zapewnia w ramach czesnego zajęcia edukacyjne, zajęcia z 
rytmiki, gry i zabawy rozwijające wszystkie typy inteligencji. 

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo podczas całego pobytu dziecka w 
placówce. 

4. Usługodawca zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne m.in. zestawy do zajęć 
plastycznych, muzycznych i innych. 

 
 

§ 6 Obowiązki Usługobiorcy 

 Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania płatności zgodnie z 
paragrafem § 3 i § 4 niniejszej umowy. 

 Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 
podania imiennie osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki i 
zapoznania się ze statutem oraz regulaminem. 

 Usługobiorca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia placówki o 
nieobecności dziecka (sprawy rodzinne, choroba) nie później niż pierwszego 
dnia nieobecności do godziny 9 30 rano. 

 Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą we wszystkich 
kwestiach dotyczących procesu edukacji i wychowania dziecka 

  Usługobiorca interesuje się działalnością placówki i uczestniczy 
w prawidłowym jej funkcjonowaniu. 

 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 Każda zmiana zakresu lub warunków umowy może nastąpić jedynie za zgodą 
obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności w formie aneksu do niniejszej 
umowy. 

 Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z co najmniej 1-
miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 W sprawach nieustalonych w niniejszej umowie Strony obowiązują przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

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

 
 

 
……………………………….. …………………………………… 

Usługobiorca Usługodawca 

 
 

 


