Umowa przyjęcia dziecka do Akademii Malucha Ele Mele Dutki
Wzór umowy obowiązuje od 17.09.2018 r.

Warszawa, dnia ………………………
Zawarta pomiędzy:
Akademia Malucha „EleMeleDutki” Zofia Witczak
Z siedzibą przy ulicy: Strąkowa 48, 01-367 Warszawa,
NIP: 522-27-46-346, REGON: 146073804
Numer wpisu do rejestru żłobków M. St. Warszawy: 75/Z/2012
Reprezentowaną przez ………………………………………………………………
a
Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka
Imię:…………………………………….....nazwisko:........................................PESEL:........................................
zamieszkałym:…………………………………………………...............................tel:.............................................
(adres zamieszkania, miejscowość)

legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………...................................................................
PESEL:……..………………………………………….............................................................................................
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług odpłatnej opieki dziennej nad dzieckiem w

Akademii Malucha „EleMeleDutki” - oddział, ul………………………………………,
dla
dziecka:……………….......................................................................PESEL:……............................
(imię i nazwisko dziecka)

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia przez

każdą ze stron. Z ważnych powodów okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony do 2 tygodni.
3. Rodzic/Opiekun prawny powierza dziecko akademii w godzinach............................., natomiast Akademia
sprawuje opiekę i wspiera Rodziców/Opiekuna prawnego w procesie wychowawczym dziecka.
4. Rodzic/Opiekun prawny zapoznał się z regulaminem panującym w Akademii i w pełni ”go” akceptuje i
zobowiązuje się przestrzegać zasad w nim ustanowionych.
5. Wraz z umową Rodzic/Opiekun prawny dostarcza do Akademii kartę informacyjną, zawierającą
niezbędną wiedzę dotyczącą dziecka/rodzica (karta informacyjna jest integralną częścią umowy).
6. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do terminowego dokonywania comiesięcznych wpłat na konto
Akademii nr rachunku: 72 1030 0019 0109 8530 0040 7197 w banku Citi Bank Handlowy.
7. Ustaloną kwotę opłaty za pobyt dziecka w Akademii należy wpłacić w pełnej kwocie
do 5-go dnia każdego miesiąca z góry bez względu na ilość nieobecnych dni dziecka
w placówce w miesiącu minionym lub bieżącym.
8. W dniu podpisania umowy pobierana jest opłata wpisowa, jednorazowa, bezzwrotna
w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych).
9. Opłata miesięczna za pobyt dziecka wynosi ………………………………………………………………………
10.Oplata za wyżywienie wynosi ……………………………………………………………………………………...
11.Brak uiszczenia opłat w terminie, skutkuje pisemnym wezwaniem dozapłaty
z wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłat. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje
natychmiastowym zerwaniem umowy. Nieuregulowanie zapłaty, spowoduje złożenie do Sądu pozwu o
zapłatę należności wraz z odsetkami.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
13. Podpisując umowę rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego
dziecka w celach marketingowych i statystycznych.
14. Inne postanowienia umowy:
........................................................................................................................................................................
………………………………
podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

………………………………..
podpis osoby reprezentującej Akademię Malucha „EleMeleDutki”

