
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta w dniu ......................................pomiędzy F.U. MARGO Marta Bocian z siedzibą
w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 214, 62-020 Swarzędz, reprezentowanym przez Martę
Bocian zwanym dalej „Usługodawcą”
A Rodzicem/Opiekunem..................................................................................zamieszkałym
w ..................................................................................................... legitymującym się
dowodem osobistym seria................nr....................................wydanym
przez........................................................................….....… zwanym dalej "Zleceniobiorcą",
o świadczenie usług dla dziecka/ dzieci: (imię i nazwisko, data urodzenia, adres)
1)......................................................................................................................………...……..
2)..........................................................................................................……………….............
Miejsce wykonywania usług: Prywatny Żłobek Kraina Małych Stópek
Zalasewo ul. Kórnicka 214, 62-020 Swarzędz

1.
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/ dzieciom:
a) bezpieczeństwa podczas wykonywania usługi;
b) fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej.

2.
1. Zleceniobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z:
a)usług Usługobiorcy w godz. od................…….................do....………….............................
b)od dnia……………………………………………………………………………………..……….
W przypadku pobytu dziecka w innych godzinach niż zadeklarowanych w umowie
doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3.
1. Opłata za opiekę sprawowaną nad dzieckiem wynosi……………………miesięcznie
2. Opłatę należy uiszczać, z góry, za każdy rozpoczęty miesiąc w terminie do 5. dnia
każdego miesiąca.
3.  Opłata w  wysokości  …………...  miesięczne  uwzględnia  dotację,  uzyskiwaną  przez
Żłobek od Gminy Swarzędz w kwocie 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko. 
W  przypadku   obniżenia  ww.  dotacji,  wysokość  czesnego  wzrośnie  o  kwotę,  o  którą
nastąpiło obniżenie dotacji  (tj. o różnicę obliczoną w następujący sposób: 
400,00 zł – kwota dotacji po obniżce). 
W przypadku podwyższenia ww. dotacji,  wysokość czesnego zmaleje o kwotę, o którą
nastąpiło  podwyższenie  dotacji  (tj.  o  różnicę  obliczoną  w  następujący  sposób:  kwota
dotacji po jej podwyższeniu zł – 400,00 zł). 
Zmiana wysokości czesnego w związku z opisanymi powyżej zmianami dotacji nie stanowi
zmiany umowy i zaczyna obowiązywać od miesiąca, za który przyznano dotację w nowej
wysokości, o czym Żłobek powiadomi Rodzica/Opiekuna na piśmie.
4.  W przypadku,  opóźnienia w zapłacie  czesnego lub  kosztu  wyżywienia  chociażby w
części należnej opłaty, gdy opóźnienie trwa co najmniej 10 dni, Żłobek może wystosować
wezwanie do zapłaty, w którym udzieli dodatkowego 7-dniowego terminu do uregulowania
zaległości.  W  przypadku,  gdy  mimo  powyższego  wezwania  do  zapłaty  zaległość  nie
zostanie uregulowana, Żłobek może rozwiązać Umowę (wypowiedzieć) bez zachowania



terminu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.    
5.  W  przypadku,  gdy  na  skutek  wystąpienia   siły  wyższej  Żłobek  nie  będzie  mógł
świadczyć  usług  opisanych  w  niniejszej  Umowie  co  najmniej   przez 10  dni  w danym
miesiącu,  wysokość czesnego za ten miesiąc zostaje  obniżona o 30% w stosunku do
czesnego należnego za ten miesiąc, a zatem w takim przypadku Rodzic/Opiekun będzie
obowiązany do zapłaty 70% czesnego należnego za ten miesiąc. 

4.
Wszelkie opłaty wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy:
03 2030 0045 1110 0000 0378 4700 w walucie PLN .

5.
Integralną część niniejszej umowy stanowią ZAŁĄCZNIKI :
1. Statut Żłobka Kraina Małych Stópek ( do wglądu w biurze żłobka )

2. Regulamin Żłobka Kraina Małych Stópek ( do pobrania na stronie www.krainamalychstopek.pl )

3. Formularz zgłoszeniowy ( do pobrania na stronie www.krainamalyhstopek.pl )

6.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zleceniobiorca a jeden Usługodawca.

7.
Obydwie strony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy, ze
skutkiem na koniec miesiąca.

Podpis rodzica Podpis Dyrektora

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że zapoznałem/ałam się ze Statutem Żłobka. (data podpis)

…………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam, że zapoznałem/ałam się z Regulaminem Żłobka. (data podpis)

…………………………………………………………………………………….……..…………….


