
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG w KLUBIE MALUCHA „ZŁOTA KACZKA” 

 
zawarta w Łodzi w dniu ................................................... r. pomiędzy: 

 

1) Zimalato Sp. z o.o., Klub Malucha „Złota Kaczka”, Łódź 93-329, ul. Ogniskowa 16, reprezentowany 
przez Annę Bondarenko, zwany dalej Klubem Malucha 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 Rodzicem/Opiekunem. 

Klub Malucha i Rodzic/Opiekun – łącznie zwani dalej Stronami. 
§ 1 [Przedmiot umowy} 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w Klubie 
Malucha „Złota Kaczka” dla dziecka (imię i nazwisko) ............................................................................. 

§ 2 [Czas trwania umowy] 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 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. za porozumieniem dokonanym na piśmie. 
§ 3 [Zobowiązania Klubu Malucha} 

1. Klub malucha zobowiązuje się do: 

a. sprawowania opieki nad dzieckiem w godzinach 7:00-17:00; 

b. zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w klubie malucha; 

c. sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb 
rozwojowych; 

2. Klub malucha zapewnia cztery posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 
podwieczorek. 

3. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Klubu malucha określa statut. 
§ 4 [Obowiązki Rodzica/Opiekuna] 

1. Rodzic /opiekun 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 w aplikacji o ewentualnej nieobecności dziecka (najpóźniej do godz. 8.30 danego 
dnia) oraz 
o przyczynach nieobecności dziecka w Klubie malucha. 

2. Rodzic /opiekun wyraża zgodę na publikowanie wizerunku swojego dziecka przez Klub Malucha 
„Złota Kaczka”. 

3. Rodzic /opiekun wyraża zgodę na udział swojego dziecka w spacerach i wycieczkach 
organizowanych przez Klub Malucha „Złota Kaczka”. 



§ 5 [Opłaty] 
1. W momencie zawarcia umowy Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wpłacenia 

jednorazowej bezzwrotnej kwoty w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) wpisowego. 
Wpisowe przeznaczone jest na zakup niezbędnych materiałów plastycznych i pomocy 
edukacyjnych oraz stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na wypadek rezygnacji przez 
Rodziców/Opiekunów z uczęszczania Dziecka do placówki przed rozpoczęciem świadczenia 
usług. 

2. Opłatę wpisową należy wnosić w dniu zawarcia umowy na konto bankowe 26 1020 3408 0000 
4302 04490090, ZIMALATO Sp. z o.o. 

3. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

4. Za usługi opisane w §3 Rodzice zobowiązują się do wnoszenia comiesięcznej opłaty, którą składa 
się: 

- czesne w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 
- dzienna stawka żywieniowa w wysokości 16,50 zł (słownie: szesnaście pięćdziesiąt złotych) za 

diete zwyklą. 
5. Rodzice ponoszą koszty pobytu dziecka po godz. 17:00 w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę. 
6. Opłaty stałe dokonywane są z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Pozostałe opłaty 

(wyżywienie, zajęcia 
dodatkowe) rozliczane są na koniec każdego miesiąca, którego dotyczą. 

7. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe 26 1020 3408 0000 4302 0449 0090, ZIMALATO Sp. z 
o.o. 

8. Rodzice nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej za dzień, w którym dziecko jest nieobecne w 
Klubie malucha pod warunkiem powiadomienia o nieobecności dziecka do godziny 8:30 dnia, 
którego ta nieobecność dotyczy. 

9. Za drugie dziecko (z rodzeństwa) czesne jest niższe o 10%. 
10. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie malucha opłata czesnego nie ulega 

zwrotowi lub 
pomniejszeniu. 

11. Opłata za ubezpieczenie NNW, wynosi ok. 50 zł rocznie. Rodzice/Opiekunowie mogą być 
zwolnieni z tej opłaty pod warunkiem, że posiadają ubezpieczenie NNW dla dziecka i okażą je 
w Klubie malucha. 

                                             § 6 [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. zalegania z odpłatnością w Klubie za pobyt za okres powyżej jednego miesiąca 
c. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia placówce przyczyn tej 

nieobecności 
d. powtarzających się ataków agresji w stosunku do innych dzieci (konsultowanych i 

omawianych 
wcześniej z rodzicami). 

    § 7 [Sporywynikające 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. 
 
 



§ 8 [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/OPIEKUNA 

 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze Statutem Klubu malucha. 

 
 
 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA 

 


