Klub Twórczego Malucha – umowa
zawarta w Pruszczu Gdańskim w dniu ………………………………………
pomiędzy:
Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka............................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
Panem/Panią.............................................................................................................................................................
zamieszkałym ...........................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria/nr ........................... numer PESEL …………………………………..............
zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem”
a
Fundacją Pomorski Instytut Edukacji z siedzibą w Gdańsku, 80-140, ul. Zakosy 20 prowadzącą niepubliczną
placówkę oświatową zarejestrowaną pod nr 29/2015 w Pruszczu Gdańskim - Pracownię Twórczego Rozwoju
EDUKACYJNY ZAKĄTEK
reprezentowaną przez Agnieszkę Steczek-Struską - Wiceprezes Zarządu,
zwaną dalej „Klubem Twórczego Malucha”
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w Niepublicznej Placówce Oświatowej
EDUKACYJNYCH ZAKĄTEK w Pruszczu Gdańskim dla dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………..
(imię i nazwisko)

urodzonego …………………………………………………….…….…....……… w …………..….……..…………………………………………..……
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………………... do 22.06.2018r.
2. Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia w /PROSZĘ PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE/:
GRUPA I (godz. 8:00-13:00)
[ ] jeden wybrany dzień w tygodniu (jaki): ……………………………………………………………………………………
[ ] dwa wybrane dni w tygodniu (jakie): ……………………………………………………………………………………….
[ ] trzy wybrane dni w tygodniu (jakie): ………………………………………………………………………………………..
[ ] cztery wybrane dni w tygodniu (jakie): …………………………………………………………………………………….
[ ] wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku
GRUPA II (godz. 12:00-17:00)
[ ] jeden wybrany dzień w tygodniu (jaki): ……………………………………………………………………………………
[ ] dwa wybrane dni w tygodniu (jakie): ……………………………………………………………………………………….
[ ] trzy wybrane dni w tygodniu (jakie): ………………………………………………………………………………………..
[ ] cztery wybrane dni w tygodniu (jakie): …………………………………………………………………………………….
[ ] wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku
Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§3
1. Celem funkcjonowania Klubu Twórczego Malucha jest świadczenie różnorodnych usług edukacyjnych dla
dziecka zgodnie z harmonogramem utworzonym najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia uczęszczania
dziecka do Klubu.
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2. Do zadań Klubu Twórczego Malucha należy w szczególności zapewnienie dziecku:
 profesjonalną kadrę realizującą zajęcia w oparciu o autorski program przystosowany dla dzieci w każdym
wieku;
 nielimitowane napoje: woda, herbatka;
 owoce, warzywa, przekąski (chrupki kukurydziane, herbatniki itp.);
 dodatkowo płatne wyżywienie: zupę lub/i II danie po dokonaniu wyboru przez Rodzica;
 opiekę logopedy, psychologa i/lub pedagoga;
 wydanie opinii logopedycznej i psychologicznej/pedagogicznej;
 wszystkie realizowane w ramach Klubu zajęcia;
 wszystkie wykorzystywane do zajęć materiały;
 edukacyjny pakiet startowy dla każdego dziecka: książeczki i ćwiczenia odpowiednie do wieku dziecka;
 bezpłatnych zajęć adaptacyjnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
 udział w różnorodnych uroczystościach okolicznościowych;
 upominki z okazji świąt, Dnia Dziecka itp.;
 spotkania rodziców w ramach bezpłatnych zajęć Szkoły Rodzica;
 środki pielęgnacyjne, środki czystości;
 leżaki, pościel – w przypadku, gdy dziecko potrzebuje drzemki.
§4
1. Rodzic zobowiązuje się do:
- uiszczania co miesiąc opłaty ustalonej w niniejszej umowie najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca,
- informowania kadry pedagogicznej Klubu o zaburzeniach chorobowych dziecka, w szczególności
stanowiących zagrożenie dla zdrowia innych dzieci uczęszczających do Klubu Twórczego Malucha (choroby
zakaźne itp.),
- przyprowadzania do Klubu Twórczego Malucha tylko zdrowego dziecka,
- współpracy z kadrą pedagogiczną Klubu Twórczego Malucha w związku ze sprawowaniem opieki
wychowawczo-dydaktycznej nad dzieckiem,
2. W zamian za świadczoną usługę, Rodzic zobowiązuje się uiszczać na rzecz Fundacji Pomorski Instytut
Edukacji wynagrodzenie w kwocie ………………………… zł miesięcznie, a także stawkę żywieniową w kwocie
……………………… osobodzień.
3. Rodzic zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie oraz opłatę za wyżywienie z góry, na poniższy rachunek
bankowy nr 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720 prowadzony w banku BGŻ lub w formie gotówki przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.
4. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie Twórczego Malucha, Rodzic nie może żądać zwrotu całości lub
części miesięcznej opłaty stałej.
5. Istnieje możliwość zrealizowania nieobecności w inne dni i/lub godziny funkcjonowania Klubu po
wcześniejszym umówieniu się.
6. W razie niepowiadomienia o nieobecności dziecka do godz. 9.00 danego dnia nie podlega zwrotowi stawka
żywieniowa za ten dzień. Rodzice zobowiązani są powiadomić Klub o długości nieobecności dziecka. W
takim przypadku odliczana jest stawka żywieniową za ten okres.
§5
1. Osobami wyłącznie uprawnionymi do odbioru dziecka z Klubu Twórczego Malucha oraz uzyskiwania
informacji na jego temat są:
…..................................................... – tel. ……......................................,
…......................................................– tel. ….........................................
2. Odebranie dziecka z Klubu przez inną osobę niż w/w może nastąpić wyłącznie za uprzednim osobistym
wskazaniem przez Rodzica na piśmie danych osoby odbierającej oraz po zweryfikowaniu tożsamości tej
osoby przez kadrę Klubu Twórczego Malucha (w tym celu personel może poprosić o okazanie dowodu
tożsamości).
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3. Klub Twórczego Malucha oświadcza, że Rodzic może uzyskać informacje na temat pobytu dziecka w Klubie
osobiście.
§6
1. Klub Twórczego Malucha może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy uczestników w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez Rodzica przepisów niniejszej umowy;
b) zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w Klubie Twórczego Malucha;
c) gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa
innych dzieci;
d) gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicami/Opiekunami
prawnymi dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji
i wychowania dziecka.
§7
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron sądem właściwym
do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd Rejonowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………..

………………………………………………….

Klub Twórczego Malucha

Rodzic/Opiekun
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KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………….……….….………
Telefony do natychmiastowego kontaktu ……………………………………………………………………….………………..…………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………..
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w Klubie
Twórczego Malucha (stan zdrowia, alergie, ewentualne potrzeby specjalne itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Czy dziecko potrzebuje drzemki, jeśli tak, to o której godzinie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obsługi, realizacji oraz informacji o
kursach i warsztatach prowadzonych przez Fundację Pomorski Instytut Edukacji - zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Tak
Nie
Wyrażam zgodę na robienie zdjęć i nagrywanie video mojemu dziecku podczas zajęć w Klubie Twórczego
Malucha w Edukacyjnym Zakątku oraz umieszczania ich na Facebooku i/lub stronie internetowej.
Tak
Nie

……………………., dn. ………………………

…………………………………………………..

Miejscowość

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

data
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