UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG w KLUBIE MALUCHA „ZŁOTA KACZKA”
w ramach projektu „Klub Malucha Złota Kaczka” (umowa numer: RPLD.10.01.00-10-B010/19-00)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi X Adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO (zwanego w dalszej części umowy Projektem)
zawarta w Łodzi w dniu ……………………………………………… r. pomiędzy:

1/ Anną Bondarenko, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zimalato Sp. z o.o., Klub
Malucha „Złota Kaczka”, Łódź 93-329, ul. Ogniskowa 16 w partnerstwie z AGENCJA ARTYSTYCZNOEDUKACYJNA SIMARE EDYTA WOŹNIAK oraz PPHU JAKUBBUD Ireneusz Lewandowski,
zwaną dalej Organizatorem projektu
a
2/ Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka ............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Panem/Panią.............................................................................................................................................
Zamieszkałym/-ą........................................................................................................................................
Legitymującym się dowodem osobistym seria/nr ......................... numer PESEL ....................................
zwaną/-ym dalej Uczestniczką/-kiem projektu
Organizator projektu i Uczestniczka/-ik projektu – łącznie zwani dalej Stronami.

§ 1.
[Przedmiot umowy}
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w Klubie
Malucha „Złota Kaczka” (zwanym w dalszej części umowy Projektem)

dla dziecka (imię i nazwisko) ………………………………………….........................................................................

§2
[Czas trwania umowy]
1. Umowa zostaje zawarta na okres od _______________. r. do 31.12.2021 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron:
a. z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego,
b. gdy Umowa z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie Projektu zostanie rozwiązana z
przyczyn leżących po stronie Organizatora projektu,
c. za porozumieniem dokonanym na piśmie.

§3
[Zobowiązania Organizatora Projektu}
3. Klub malucha zobowiązuje się do:
a. realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
b. zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w klubie malucha;
c. sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb
rozwojowych;
d. wspomagania wychowawczej roli rodziny;
4. Klub malucha umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:
d. zajęcia rytmiczne
5. Klub malucha zapewnia cztery posiłki dziennie:
a. śniadanie,
b. drugie śniadanie,
c. obiad,
d. podwieczorek.
6. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Klubu malucha określa statut.

§4
[Obowiązki Uczestnika Projektu]
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. zapoznania się i przestrzegania statutu Klubu malucha;
b. osobistego przyprowadzania dziecka do klubu malucha i odebrania go po zakończeniu zajęć
lub pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej.
c. przyprowadzenia do klubu malucha dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć.
d. informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o ewentualnej nieobecności dziecka
(najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia) oraz o przyczynach nieobecności dziecka w klubie
malucha.

§5
[Opłaty]
1. Uczestnik Projektu zwolniony jest z opłat czesnego.
2. Z tytułu wyżywienia dziecka w klubie malucha Organizator Projektu pobiera miesięczny ryczał w
wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) Uczestnik projektu zobowiązany jest do
wpłacenia tej kwoty na konto bankowe projektu z góry, do 10 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego.
3. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia Uczestnika projektu od obowiązku uiszczenia ryczałtu z
tytułu wyżywienia dziecka, o którym mowa w § 5 ust. 2.
4. Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na konto bankowe 13 1020 3408 0000 4802 0467 0693

§6
[Nieobecność dziecka]
1. Nieobecność dziecka w klubie malucha powinna być zgłoszona przez Uczestnika Projektu do
godziny 8.30. pod rygorem naliczenia dodatkowej opłaty za wyżywienie dziecka w dniu/-ach
nieobecności w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) za każdy dzień.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do opłacenia, o której mowa w ust. 1 w ciągu 7 dni
kalendarzowych przelewem na konto bankowe 13 1020 3408 0000 4802 0467 0693.

§7
[Dodatkowe świadczenia]
1. Organizator projektu może na wniosek Uczestników Projektu zapewnić dziecku udział w
dodatkowych zajęciach i zaoferować dodatkowe świadczenia, nie objęte projektem na zasadach
odpłatności.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia opłat za
korzystanie z świadczeń realizowanych w klubie malucha, o których mowa w ust. 1.

§8
[Skreślenie z listy podopiecznych]
Klub Malucha może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem i skreślić dziecko listy wychowanków w
przypadku:
a. nieprzestrzegania przez Rodziców statutu klubu malucha,
b. nieobecności Dziecka ponad 7 dni) i niezgłoszenia placówce przyczyn tej nieobecności.
c. Zakończenia udziału w Projekcie przez Uczestnika Projektu.

§9
[Spory wynikające z umowy]
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 według miejsca wykonania niniejszej
umowy.
2. Treść niniejszego postanowienia nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

§ 10
[Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –po jednym dla każdej ze
stron.

……………………………………………………………
PODPIS DYREKTORA KLUBU MALUCHA

…………………………………………
PODPIS RODZICA

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze statutem klubu malucha oraz
Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

……………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA

