
                                

Żłobek „BOBAS” 
ul. Wróblewskiego 41 
30-170 Tuchów 

REGULAMIN 

1. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Umowy o Świadczenie Usług 
Opiekuńczych przez Żłobek „BOBAS”.  

2. Żłobek „BOBAS” sprawuje opiekę nad Dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 
lat.  

3. Żłobek „BOBAS” czynny jest od godziny 6:30h do 16:30h przez cały rok 
kalendarzowy z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy.  

4. Podstawą przyjęcia Dziecka do Żłobka „BOBAS” jest wypełniona ankieta 
informacyjna oraz podpisana umowa i regulamin.  

5. Do Żłobka „BOBAS” może uczęszczać jedynie Dziecko zdrowe. W 
przypadku Dzieci z objawami alergii wymagane jest zaświadczenie od 
lekarza potwierdzające alergię.  

6. Rodzice Dziecka, u którego podczas pobytu w Żłobku „BOBAS” 
stwierdzono silne objawy chorobowe zobowiązani są do możliwie 
szybkiego odebrania Dziecka ze Żłobka.  

7. Rodzice mają obowiązek poinformować o wszystkim, co może mieć 
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.  



8. Rodzic może przebywać z dzieckiem w salach Żłobka wyłącznie za zgodą 
personelu, po wcześniejszej zmianie obuwia, w okresie adaptacyjnym 
dziecka w placówce, ale tak by nie utrudniać pracy personelu i nie zakłócać 
pobytu pozostałych Dzieci.  

9. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia 
alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem substancji 
psychoaktywnych. Obowiązuje również zakaz wprowadzania zwierząt.  

10. Żłobek „BOBAS” zapewnia Dzieciom pełne wyżywienie sporządzane na 
miejscu przez wykwalifikowany personel. Wyżywienie jest dodatkowo 
płatne, stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł za dzień.  

11. Oplata za wyżywienie nie będzie naliczana w przypadku nieobecności 
Dziecka w Żłobku „BOBAS” wyłącznie w sytuacji gdy nieobecność ta 
będzie zgłoszona do godziny 7:30 rano danego dnia.  

12. Picie oraz przekąski (np. chrupki) zapewnia Żłobek „BOBAS”.  

13. Na czas pobytu Dziecka w Żłobku „BOBAS” rodzice powinni zaopatrzyć 
dziecko w obuwie zamienne, ubranko zapasowe, pampersy, dzieci młodsze 
w butelkę i smoczek , kubek niekapek i przytulankę. Żłobek „BOBAS” 
zapewnia chusteczki nawilżone oraz kremy.  

14. Rodzice zobowiązani są na początku pobytu Dziecka o przyniesie wyników 
badań kału na pasożyty.  

15. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice bądź inni opiekunowie 
wskazani przez Rodziców pisemnie. Nie ma możliwości telefonicznego 
wskazania opiekuna odbierającego dziecko.  

16. Żłobek „BOBAS” może odmówić wydania dziecka, jeżeli stan osoby 
zamierzającej odebrać dziecko będzie wpływał na bezpieczeństwo dziecka 
(np. stan upojenia alkoholem).  



17. Rodzice podpisując umowę zobowiązują się do przestrzegania owego 
regulaminu.  

18. Pracownicy Żłobka zobowiązują się do utrzymywania porządku na ternie 
placówki oraz przestrzegania  regulaminu i zapewnienia dzieciom 
bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i 
szczęśliwego dzieciństwa.  

19. Dyrektorowi Żłobka „BOBAS” przysługuje prawo zmiany niniejszego 
Regulaminu po uprzednim powiadomieniu osób korzystających z usług.  

20. Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednej dla każdej ze stron.                                                                                                                                                              

  

              Dyrektor Żłobka „BOBAS”                           Rodzic / Opiekun  

           …………………………………             ………………………………


