
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 
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RPMP.08.05.00-12-0050/19 

Umowa nr…………..        
    

w sprawie korzystania z usług Niepublicznego Integracyjnego Żłobka Terefere 3  
w ramach projektu „Integracyjny żłobek Terefere III – wspieramy rodziców w powrocie na 

rynek pracy”. 

zawarta w dniu ………......….. w Krakowie  
pomiędzy: 

Niepublicznym Żłobkiem „Terefere” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reduta 28 w Krakowie, 
reprezentowanym przez Krakowskie Centrum Psychologiczne Salvate sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 18/5, 31- 525 Kraków, NIP 676 245 04 20, KRS 
0000408796, REGON 122433983 

a: 
Rodzicem/ Opiekunem prawnym Dziecka zwanym dalej „ Rodzicem”   

Panią/ Panem………………………………………………………………………………………………… 
zamieszkałą/ zamieszkałym w Krakowie …………………………………………… 
legitymująca/legitymujący się dowodem tożsamości: seria ………. nr …………, wydanym przez 
……………………………………………………………………. 
PESEL……………………………………… 

§ 1  
Warunki ogólne  

1. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Dziecko …………………………………………. 
……………………………………………………………………………….(Imię i Nazwisko Dziecka) 
ze świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w Integracyjnym Żłobku 
„Terefere” 3. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.05.2020 roku. 
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3. Żłobek przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy) w godzinach od 7:00 do 18:00. 

4. Rodzic oświadcza, że dziecko będzie korzystać z usług Żłobka maksymalnie 10 godzin 
dziennie. 

5. Dziecko pozostaje pod opieką Rodzica/Opiekuna rano w trakcie przyprowadzenia do Żłobka do 
momentu przekazania pod opiekę pracownika Żłobka oraz od momentu przekazania dziecka 
przez pracownika Żłobka Rodzicowi/Opiekunowi. W czasie przebywania na terenie placówki 
dziecka pod opieką Rodzica/Opiekuna Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za jego 
bezpieczeństwo.   

6. Dziecko w czasie pobytu w Żłobku może korzystać z wyżywienia tj. śniadania, zupy, drugiego 
dania i podwieczorku.  

7. Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że pobyt dziecka w Żłobku jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu „Integracyjny żłobek Terefere III – wspieramy rodziców w 
powrocie na rynek pracy” i akceptuje zapisy Regulaminu Projektu. 

§ 2  
Opłaty  

1. Miesięczny Abonament za pobyt Dziecka w Żłobku „Terefere" wynosi 300,00 zł. 
2. Opłata za Abonament miesięczny płatna jest do 5-ego dnia miesiąca z góry za dany miesiąc 

przelewem na nr konta Citibank 54 1030 0019 0109 8533 0003 8581. 
3. W przypadku gdy Rodzice dziecka chcą skorzystać z opieki w wymiarze wydłużonym (ponad 

10 godzin dziennie) zobowiązują się do złożenia pisemnej prośby o wydłużenie pobytu Dziecka 
w Żłobku (najpóźniej jeden dzień przed planowaną wydłużoną opieką oraz do ponoszenia 
dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu w wydłużonym wymiarze. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze 
wydłużonym na wniosek Rodzica płatna jest z dołu do 5 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki na dzieckiem. 

4. Za czas opóźnienia w zapłacie przez Rodziców opłat naliczane będą odsetki za zwłokę w 
zapłacie w wysokości ustawowej.  

5. Ustalenie nowych opłat lub innych zmian mających wpływ na postanowienia niniejszej umowy 
wymaga zawarcia z Rodzicami dziecka stosownego pisemnego aneksu do niniejszej umowy.  
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6. W przypadku powstania zaległości w płatnościach przez Rodziców za okres jednego miesiąca 
Żłobek wypowiada niniejszą umowę – z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – 
liczonego od dnia doręczenia wypowiedzenia – wraz z wezwaniem do zapłaty (za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru). W sprawach dotyczących doręczeń mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

7. Żłobek zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za usługi w szczególności w przypadku 
nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany warunków dofinansowania 
projektu.  

8. Zmiana wysokości opłat w trakcie trwania umowy wymaga podpisania odpowiedniego aneksu. 
W przypadku gdy Rodzice/Opiekunowie nie zaakceptują ewentualnych podwyżek mogą 
wypowiedzieć umowę z  zachowaniem skróconego 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 3 
 Prawa i Obowiązki stron 

1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku w okresie jego przebywania w placówce : 
a) bezpieczeństwa, 
b) fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej,  
c) nadzorowania wszechstronnego indywidualnego rozwoju dziecka  

2. Rodzic zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania Regulaminu i Statutu Żłobka oraz postanowień Regulaminu Projektu,  
b) terminowego uiszczania opłat, 
c) dbania o dobre imię Żłobka, w szczegółowości nie działania na jego szkodę, 
d) współpracy ze Żłobkiem w zakresie opieki nad dzieckiem. 

§ 4  

Postanowienia końcowe  

1. Wypowiedzenie niniejszej umowy przez Rodziców dziecka następuje z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Podstawę wypowiedzenia stanowi nieprzestrzeganie przez Rodziców warunków niniejszej 
umowy, Statutu oraz Regulaminu Żłobka, a w szczególności brak uiszczenia w terminie opłat, 
jak również rażące działanie na szkodę Żłobka.   
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3. Na Żłobku ciąży obowiązek wykonywania umowy z należytą starannością. Umowa może 
zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Rodzica jeżeli z winy Żłobka zostały w 
sposób rażący naruszone obowiązki spoczywające na Żłobku. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są Statut i Regulamin Żłobka, Regulamin Rekrutacji i 
Uczestnictwa w Projekcie. 

5. Warunkiem podpisania niniejszej umowy jest akceptacja poprzez podpisanie powyższych 
dokumentów. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej 
zawartej w formie aneksu do niniejszej umowy. W przypadku braku akceptacji poczynionych 
zmian w podanych powyżej dokumentach Rodzic ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od 
powyższej umowy.   

§ 5  

W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie Statut Żłobka „Terefere”,  
postanowienia Regulaminu Żłobka, postanowienia Regulaminu Projektu oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  

§ 6  

Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

…………………………………………….                              ……………………………………  
(podpis i pieczątka właściciela Żłobka)      (podpisy Rodzica/Opiekuna Dziecka)   
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