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zawarta w Żorach dnia..................... roku pomiędzy: KLUBEM MALUCHA  
reprezentowanym przez Adriana Lepszy-Bayaraa, zwanym dalej Opieką dzienną nad dziećmi 
a Panem/Pania........................................................................................................ 
( PESEL …………………....................) 
 
Zamieszkały(ła)................................................................................................................................. 
Rodzicem 
dziecka:.........................................................................................................ur.dnia.............................
..................... (PESEL dziecka:........................................................................) zwana/zwanym dalej 
Rodzicami: 
 

§ 1. 
 

KLUB MALUCHA obejmuje opieka dzieci od godziny 6.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. 
 

§ 2. 
 

1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, Rodzice zobowiązani sa przyprowadzać i odbierać 
dzieci z KLUBU osobiście. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą być odbierane i 
przyprowadzane przez osoby upoważnione przez Rodziców. 
 
2. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu. 
 

 
 
 



 
§ 3. 

KLUB MALUCHA zapewnia 5 posiłkow dziennie: 
• Śniadanie 
• II śniadanie 
• Obiad 
• Owoc 
• Podwieczorek 

§ 4. 
W przypadku choroby trwającej ponad miesiąc KLUB MALUCHA zwraca 50% 
miesięcznego czesnego. 
 

§ 5. 
Przyprowadzenie dziecka do KLUBU MALUCHA oznacza, że jest ono zdrowe. 
 

§ 6. 
1. Rodzice zobowiązani sa do zapoznania się z Regulaminem KLUBU MALUCHA. 
2. Rzetelnego wypełnienia Karty Informacyjnej. 
3. Telefonicznego zawiadamiania klubu o nieobecności dziecka w Klubie najpóźniej 
do godziny 9.00 w dniu nieobecności. 
4. Systematycznego opłacania czesnego za pobyt dziecka w Klubie oraz innych 
uzgodnionych opłat. 
 

§ 7. 
1. Czesne miesięczne za pobyt dziecka w Klubie wynosi odpowiednio 750 zł lub 600zł w 
zależności od wyboru wariantu i jest płatne do 10 dnia każdego miesiąca. 
2. Przy podpisywaniu umowy Rodzice uiszczają jednorazowa bezzwrotna opłatę za wpisowe do 
KLUBU w wysokości tj. 100 zł. Warunkiem zwolnienia z w/w opłaty przy podpisywaniu 
Umowy na kolejny rok kalendarzowy jest zachowanie ciągłości Umowy. 
 

§ 8. 
1. Umowa zawarta zostaje na czas 3 miesięcy.  
2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 
minimum 
Jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 
WŁASCICIEL KLUBU MALUCHA         PODPIS RODZICA    


