Umowa o opiekę żłobkową w ramach projektu „Bajkowy Żłobek - rozwój
opieki żłobkowej w powiecie mieleckim”

Projekt pt. „Bajkowy Żłobek – rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Zawarta dnia ………………………...w Mielcu pomiędzy:
Realizatorem projektu:
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” Fabiola Słyś-Rolek z siedzibą w Mielcu (39-300),
przy ul. Metalowców 19, NIP: 8171891412, REGON: 180748701
reprezentowanym przez Panią Fabiola Słyś-Rolek zwanym w dalszej części umowy Żłobkiem ,
a
Uczestnikiem projektu (imię i nazwisko rodzica)…………........................................................................................
zamieszkałym ........................................................................................................................................................................
zameldowanym………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej Rodzicem dziecka (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………
Pesel dziecka …………………………………………. data urodzenia dziecka .....................................................

§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem umowy jest zapewnienia opieki żłobkowej dla dziecka do lat 3 obejmujące:
a. realizację zajęć opiekuńczych w oparciu o przepisy Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3,
b. realizację zajęć edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku do lat 3,
c. zapewnienie wyżywienia,
d. realizacja zajęć dodatkowych z zakresu: bajkoterapii, dogoterapii, j. angielskiego, zajęć umuzykalniających, sala doświadczania świata
e. organizacja zabaw karnawałowych, Mikołajek, pikniku, teatrzyków itp.
2. Rodzic uczestniczący w projekcie zobowiązany jest do korzystania z opieki żłobkowej i uczestnictwa dziecka w zajęciach, w czasie
trwania projektu.
3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych złożą: oświadczenie o wykorzystanie wizerunku, oświadczenie o poinformowaniu
o współfinansowaniu, Kartę informacyjno - zgłoszeniową dziecka do żłobka.
4. W ramach projektu pobierana będzie opłata miesięczna w wysokości 209,00 zł, która stanowić będzie wkład własny do projektu.
5. Projektodawca zwolni z opłaty miesięcznej bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) Rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do lat
3 przez okres pierwszych 3 miesięcy objęcia wsparciem.
6. Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………………do………………….. lub do ukończenia przez dziecko 3
roku życia.
7. W ramach opłaty miesięcznej uiszczanej przez Rodzica/prawnego opiekuna zawarty jest koszt wyżywienia dziecka w żłobku tj.
zapewnienie dziecku 3 posiłków dziennie - śniadanie, 2 - daniowy obiad, podwieczorek.
8. Żłobek mieści się pod adresem: 39-300 Mielec, ul. Al. Ducha Św. 38A
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§2
Godziny świadczenia usług
1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W okresie wakacyjnym żłobek będzie nieczynny przez 2 tygodnie, termin ustala Żłobek.

§3
Zasady płatności
1. Usługi świadczone w Żłobku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Numer umowy o dofinansowanie.
2. Opłata miesięczna – wkład własny ze strony Beneficjentów – Rodziców – na czas trwania umowy wynosi 209 zł miesięcznie.
3. Rodzic zobowiązuje się do zapłaty opłaty miesięcznej do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry w sposób określony poniżej.
4. Wpłaty z tytułu opłaty miesięcznej dokonywane będą wyłącznie na rachunek bankowy Żłobka prowadzony przez bank:
PKO BP nr rachunku: 71 1020 4913 0000 9202 0174 3335
5. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia rodziców od obowiązku opłat
z tytułu opłaty miesięcznej.

§4
Zmiana danych
Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub prawnego ich dotyczącego
i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego
informowania o zmianie adresu i numeru telefonu.

§5
Obowiązki Żłobka

1. Żłobek zobowiązuje się do :
a. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami
edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
c. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych
do wieku dziecka,
d. w razie choroby dziecka natychmiastowego zawiadomienia Rodzica,
e. pozostałe obowiązki Żłobka określa Statut oraz Regulamin.
2. Prawo do odbioru dziecka ze Żłobka przysługuje wyłącznie Rodzicowi /prawnemu opiekunowi oraz innym osobom wskazanym
w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących
w stanie nietrzeźwym.

§6
Obowiązki Rodzica
1. Rodzic zobowiązuje się do:
a. terminowego uiszczania opłat,
b. współpracy ze Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym,
d. przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dzieci zdrowych i odbioru do godziny 16:30,
e. dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe
i może uczęszczać do placówki oraz o alergiach, jeśli dziecko posiada
f. przestrzegania Statutu i Regulaminów Żłobka mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci
uczęszczających do placówki.
g. wypełnienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie „Bajkowy Żłobek - rozwój opieki
żłobkowej w powiecie mieleckim”
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§7
Rozwiązanie umowy i postanowienia końcowe
1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników projektu, a tym samym rozwiązania
niniejszej umowy, w szczególności w przypadku:
a. długiej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka. Realizator projektu wyjątkowo dopuszcza „usprawiedliwioną nieobecność”
spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami, przyczyna musi być udokumentowana. Za udokumentowaną przyczynę
przyjmuje się zaświadczenie zewnętrzne (np. zaświadczenie lekarskie) i oświadczenie uczestnika/czki projektu (rodzica/prawnego
opiekuna) o wystąpieniu zewnętrznych przyczyn, niezależnych od uczestnika/czki, uniemożliwiających uczestnictwo dziecka
w zajęciach.
b. brak wpłaty opłaty miesięcznej – Realizator projektu może skreślić dziecko z listy uczestnika projektu, jeżeli po wysłaniu
wezwania przez Realizatora projektu, uczestnik/uczestniczka projektu nie uregulują płatności we wskazanym terminie.
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia
dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony umowy związane ze
świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
4. Rodzic ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdziwych danych lub niezgłoszenia
zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania Umowy.
6. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i Regulaminu Żłobka i akceptuje jego treść.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………
Rodzic

……………………..
Żłobek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

