
Akademia Malucha “EleMeleDutki” 
 

REGULAMIN 
1. Regulamin jest integralną częścią umowy z Akademią Malucha “Ele Mele Dutki”. 

2. Akademia Malucha „Ele Mele Dutki” 01-367 Warszawa, ul. Strąkowa 48 zajmuje się opieką 
nad dziećmi w wieku 0 miesięcy – 3 lata. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 
07.00 – 18.00. 

3. Zapisy prowadzone są przez 12 miesięcy w roku. 

4. Placówka przeznaczona jest dla dzieci zdrowych. Możliwa jest opieka nad dziećmi z  
alergiami, co należy ustalić przy zapisie dziecka. W przypadku dzieci, których zachowanie 
objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą życiu i zdrowiu własnemu, 
innych dzieci lub personelu, a także, których zachowanie znacznie utrudnia funkcjonowanie 
placówki zalecany będzie kontakt z psychologiem dziecięcym. Dalsza współpraca z dzieckiem 
będzie możliwa jedynie na podstawie jego opinii i zaleceń. Akademia Malucha 
„Ele Mele Dutki” zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczęszczających. 

5. W trakcie pobytu w placówce dziecko przebywa pod opieką personelu. Dziecko może być 
odebrane z placówki jedynie przez rodziców lub opiekunów oraz przez osoby przez nich 
upoważnione na piśmie. 

6. Akademia Malucha „Ele Mele Dutki” zapewnia dziecku: 

 Opiekę 

 Ubezpieczenie NNW 

 Pielęgnację i higienę 

 Zabawę 

 Zajęcia edukacyjne 

7. Personel placówki pozostaje w kontakcie z rodzicami lub opiekunami zarówno w sprawach 
bieżących jak i szczególnych. 

8. Personel placówki przestrzega praw dziecka w szczególności zapewnia nietykalność fizyczną 
oraz równe traktowanie. 

9. Rodzice  zobowiązani  są  do  każdorazowego  zawiadamiania  personelu  o zachorowaniu 
lub innej przyczynie nieobecności dziecka. 

10. Czesne płatne do 5-ego dnia miesiąca za dany miesiąc zgodnie z umową. 

11. Wpisowe jest bezzwrotne. 

12. Akademia Malucha „Ele Mele Dutki” zastrzega sobie możliwość zmiany cen usług. 
 

13. Stawka żywieniowa dzienna zostanie odliczona od pełnej kwoty do zapłaty, jeśli placówka 
zostanie poinformowana o nieobecności dziecka do godziny 9.00. 

 

14. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zadeklarowali pobyt dziecka w dni między świąteczne 
(np. 2 maja) a ich dziecko nie przybyło w/w dnia do placówki zostaną obciążeni kwotą 
pieniężną w wysokości 50 zł (za każdy dzień). 

 
  
Podpis rodzica/Opiekuna prawnego 
 
…………………………………………. 
 
 
 
Obowiązuje od 17.09.2018 r. 


