Regulamin „Łączki Bączka”
§1
Klub Maluszka jest otwarty przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. W przypadku
dodatkowych dni zamknięcia Klubu
informacja o terminie zamknięcia zostanie podana
najpóźniej na tydzień przed datą zamknięcia na stronie internetowej oraz w Klubie Maluszka.
§2
„Łączka Bączka” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad
dziećmi w wieku od ok. 1-go roku życia.
§3
Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z
Klubu osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię, nazwisko,
seria i nr dowodu osobistego). Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna
odbierającego dziecko z klubiku.
§4
Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się przyprowadzać zdrowe dzieci do klubiku.
Pracownicy Klubu Maluszka mogą odmówić przyjęcia dziecka, które ma objawy choroby
(kaszel, katar, gorączka, wysypka) i może narazić inne dzieci na zarażenie się.
§5
Personel klubiku nie podaje lekarstw dzieciom.
§6
W razie choroby dziecka, powiadomieni rodzice zobowiązani są do odebrania malucha w
przeciągu dwóch godzin od momentu otrzymania takiej informacji.
§7
Klubik zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy
małego dziecka i dostosowane do wieku oraz możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne,
ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
§8
Na czas pobytu w klubie Rodzice powinni zaopatrzyć Dziecko w:


pieluszki jednorazowe



kapcie



ubranko na zmianę



butelkę, kubek, smoczek (osobiste ulubione rzeczy dziecka)
§9

Organizację zajęć i rytmu dnia określa ramowy plan dnia (możliwość dostosowania planu dnia
do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych).
§10
Każde dziecko w Klubiku otrzymuje 3 posiłki dziennie, które zapewniają Rodzice lub catering:
śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
§11
Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami/Opiekunami prawnymi, aby
uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci ( np. alergie).

Zasady dotyczące usług i opłat
1. Rodzice (opiekunowie prawni) wykupujący abonament zobowiązują się do podpisania
z właścicielem Klubu umowy określającej warunki pobytu dziecka w klubie.
2. Przy zapisie Dziecka do klubu, Rodzice zobowiązani są do wniesienia jednorazowej
wpłaty w wysokości 300 zł. - wpisowego.
3. Opłata miesięczna (czesne) za całodzienny pobyt dziecka wynosi 750 zł. Opłata
miesięczna nie obejmuje wyżywienia.
4. Jeżeli Rodzic/Opiekun prawny zgłosi nieobecność Dziecka najpóźniej do godziny 8.30
stawka żywieniowa nie zostanie naliczona.
5. Opłata za karnety:
*10 godzinny karnet 150zł.
*30 godzinny wynosi 300zł.
*60 godzinny wynosi 500zł.
Karnety są do wykorzystania w ciągu jednego miesiąca. Za niewykorzystane godziny
z karnetów Klubik nie zwraca pieniędzy.
Cena jednej godziny pobytu dziecka poza abonamentem i karnetami : 17,00 zł /godz.
Nasz Klubik oferuje również opiekę w soboty pomiędzy godzinami 7:00 - 17:00 po
wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godzin pobytu dziecka.

6. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są wnosić czesne do 5-go dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy.
7. Raz w roku przysługuje 50% rabat urlopowy i należy zawiadomić o tym na miesiąc
przed planowaną nieobecnością dziecka.
8. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy klubiku, tj. do godziny 17:00 spowoduje
naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30zł. za każdą rozpoczętą godzinę w
przypadku gdy klubik nie zostanie powiadomiony o takim fakcie.
W przypadku odpowiednio wcześniejszego tj. najpóźniej do godz.14 danego dnia,
powiadomienia o konieczności dłuższego pobytu dziecka w klubiku za każdą rozpoczętą
godzinę będzie pobierana opłata w wysokości 15 zł.
9. Dzieci mają ubezpieczenie NNW.
10. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi mają ubezpieczenie OC.
11. Umowa sporządzana jest na czas nieokreślony z możliwością
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

jej

rozwiązania

12. Nieobecność dziecka w klubiku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty
miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

