Wzór umowy
Umowa Nr / Abc /2010
zawarta w dniu....................................... pomiędzy:
1. Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna.................................................................................
Adres............................................................................................................................
zwanym dalej “Rodzicem”,
oraz
2. firmą Klub Maluszka „Łączka Bączka”
NIP: 955-136-61-50
REGON 320875765
z siedzibą na ul. Księżnej Ludgardy 34, 71-807 Szczecin Bukowo, zwanym dalej Klubem.
§1
Klub zatrudnia osoby z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami do pracy z małymi
dziećmi na stanowiskach wychowawców.
§2
Klub zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia wychowankom warunków
fizycznego i emocjonalnego, poprzez
i opiekuńczą,
2. Zatrudniania
kadry
z przygotowaniem,

nauczycielskiej

optymalnego rozwoju intelektualnego,
działalność dydaktyczną, wychowawczą
z

odpowiednim

wykształceniem

oraz

3. Współdziałania z Rodzicami w zakresie kształcenia i wychowywania dzieci.
§3
Rodzic zobowiązuje się do:
1. Respektowania zasad pobytu dziecka w Klubie, oraz do Regulaminu organizacji pracy
Klubu.
2. Regularnego opłacania ustalonego czesnego.
3. Nie przyprowadzania do Klubu dziecka z widocznymi objawami choroby mogącej
przenieść się na inne dzieci (infekcje, choroby zakaźne itp.).
4. Po przebytej chorobie do przyniesienia
stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

zaświadczenia

od

właściwego

lekarza

§4
1. Czesne przysługuje Klubowi od początku miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt
w Klubie do końca roku szkolnego (czyli do 31 sierpnia),
2. Wysokość czesnego określona jest w cenniku. O zmianach w wysokości czesnego na
kolejny rok Klub zawiadamia najpóźniej do końca maja.

3. Ustalona wysokość czesnego obowiązuje przez cały rok szkolny (od 1 września do 31
sierpnia). Opłata za dany miesiąc będzie wnoszona „z góry” do 5 dnia każdego
miesiąca gotówką do kasy Klubu lub na konto bankowe o numerze:
28 1050 1559 1000 0090 7483 7270 ING Bank Śląski
W przypadku przekroczenia powyższego terminu, będą naliczane odsetki ustawowe.
§5
1. Rodzic ma prawo rozwiązać umowę za pisemnym
wypowiedzenia obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

wypowiedzeniem.

Okres

2. Klub może przed terminem rozwiązać umowę w przypadkach:
•
•
•

naruszenia przez Rodziców warunków pobytu dziecka w Klubie bądź Regulaminu
Klubu.
dwumiesięcznej zaległości w opłatach czesnego,
choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci.

3. Umowa wygasa z dniem 31 sierpnia danego roku.

§6
Rodzic zobowiązuje się do wpłacenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty tzw. wpisowego
w wysokości 300 zł. na konto Klubu w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy.
§7
Niniejsza umowa nabiera mocy z dniem uiszczenia opłaty wpisowej o której mówi § 6.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Przyjęto i podpisano:

RODZIC

Klub Maluszka „Łączka Bączka”

