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UMOWA ŚWIADCZENIA USLUG 

KLUB MALUSZKA „U Margolci” 

 

Zawarta w dniu.............................................................................................................................w Gdańsku 

pomiędzy:  właścicielem Klubu Maluszka „U Margolci”: firmą SOLUTION Joanna Świątek,  

NIP: 589 182 91 44, ul. Myśliwska 77C/4, zwanym dalej Usługodawcą,  

 

a Rodzicem/Opiekunem................................................................................................................................. 

Legitymującym się dowodem osobistym (seria i nr)....................................................................................... 

Zwanym dalej Usługobiorcą. 

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dzienna opieka nad Dzieckiem oraz Jego edukacja. 

2. Klub Maluszka „U Margolci” zapewnia zorganizowanie pobytu Dziecka zgodnie z Regulaminem 

placówki, a także otoczenie Dziecka opieką w godzinach pracy placówki, tj. 7.00- 17.00 każdego 

dnia od poniedziałku do piątku przez 12 miesięcy w roku (z wyłączeniem dni wolnych zgodnie z 

kalendarium funkcjonowania placówki, oraz okresem urlopowym, w których planowana 

frekwencja będzie mniejsza niż 3 Dzieci). 

 

§2 Okres obowiązywania umowy 

Umowa zawarta jest na okres od ..................................................do ............................................................  

 

§3 Opłaty 

1. Rodzice/Opiekunowie z tytułu przyjęcia Dziecka do Klubu Maluszka zobowiązani są wpłacić 

wpisowe w kwocie 390 zł. Wpisowe płatne jest jednorazowo na cały pobyt Dziecka w placówce 

w dniu podpisania umowy i nie podlega zwrotowi. W ciągu 7 dni od wpłaty wpisowego należy 

dostarczyć podpisaną umowę. 

2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do opłat comiesięcznego czesnego w kwocie: 

.................................           (słownie: .............................................................................................). 

3. W przypadku opieki po godzinach pracy placówki, naliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 30 

zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

4. Opłata za wyżywienie (wliczona w czesne) wynosi …. zł/dzień (obiad: zupka + II danie, 

podwieczorek). 

5. W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej do godz. 8.00, Rodzice/Opiekunowie mają 

możliwość pomniejszenia kwoty czesnego za kolejny miesiąc o niewykorzystaną stawkę 

żywieniową.  
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6. Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w roku. 

7. W przypadku planowanej nieobecności Dziecka w Klubie Maluszka przez okres pełnego miesiąca, 

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wpłaty 50 % czesnego za dany miesiąc (bez 

dodatkowych odliczeń stawki żywieniowej). Opcja ta dostępna jest raz w ciągu roku 

kalendarzowego- po wcześniejszym poinformowaniu kierownika placówki z minimum 

miesięcznym wyprzedzeniem.  

8. Maksymalna liczba Dzieci w Klubie Maluszka „U Margolci” wynosi … Grupa może funkcjonować 

przy niepełnej liczbie Dzieci, jednak minimalna frekwencja musi wynosić przynajmniej…. 

9. Usługodawca w ramach czesnego zapewnia do 15 bezpłatnych godzin adaptacyjnych. 

 

§4 Płatności 

1. Wpisowe jest płatne: 

a. Gotówką w siedzibie Usługodawcy 

b. Przelewem na konto: 

SOLUTION 18 1160 2202 0000 0001 9703 2894,  

tytułem: Imię i Nazwisko Dziecka - wpisowe 

2. Czesne wraz z opłatą za wyżywienie jest płatne z góry, do 5-ego dnia każdego miesiąca: 

a. Gotówką w siedzibie Usługodawcy 

b. Przelewem na konto: 

SOLUTION 18 1160 2202 0000 0001 9703 2894,  

tytułem: Imię i Nazwisko Dziecka, czesne mm/rrrr 

3. Za datę uiszczenia opłaty uważa się wpływ środków na konto. 

 

§5 Obowiązki Usługodawcy 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej opieki podczas całego pobytu 

Dziecka w placówce 

2. Usługodawca w ramach czesnego zapewnia zajęcia, gry i zabawy dostosowane do wieku Dziecka 

3. Usługodawca zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne m.in. zestawy do zajęć plastycznych, 

muzycznych i innych. 

 

§6 Obowiązki Usługobiorcy 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczenia płatności 

2. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia karty Zgłoszenia Dziecka i podania imiennie osób 

upoważnionych do odbioru Dziecka z placówki. 

3. Usługobiorca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia placówki o nieobecności 

Dziecka, nie później niż pierwszego dnia nieobecności do godziny 8.00 rano. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przyprowadzenia do Klubu Maluszka zdrowego Dziecka. 

5. Usługobiorca zapewnia Dziecku wszystkie obowiązkowe szczepienia. 
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§7  Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Dziecka do celów 

promocyjno- marketingwych placówki „U Margolci”.  

2. Zgoda obejmuje prawo rejestrowania, utrwalania, obróbki, powielania wykonanych zdjeć, 

nagrań radiowych i telewizyjnych z wizerunkiem Dziecka, bez konieczności każdorazowego  

ich zatwierdzania oraz ich publikację na stronie internetowej, profilu Facebook, itp., jak również 

przedstawiania na materiałach promocyjnych, jednak wyłącznie w celu zgodnym z działalnością 

prowadzoną przez placówkę „U Margolci”. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku nieterminowych wpłat usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia 

umowy w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku zmiany opłat, Usługodawca jest zobowiązany powiadomić o tym Uslugobiorcę  

z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

4. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec nastepnego miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieureguowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości 

polubownego rozstrzygnięcia sprawy, jej rozwiązaniem zajmie się sąd wlaściwy dla miejsca 

siedziby Usługodawcy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 Podpis Usługodawcy:                         Podpis Usługobiorcy: 

 

 

........................................................................                           ........................................................................ 
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