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Umowa o świadczenie usług opiekuńczych 

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Dziecko:       

PESEL       

Z usług: Żłobka „BOBAS” ul. Wróblewskiego 41 , 33-170 Tuchów 

Umowa zawarta w dniu …………….. pomiędzy Rodzicem ( prawnym opiekunem ) Dziecka 
Panią/Panem …………………………………….. adres ; ………………………………………  
seria i nr dowodu osobistego: ……………………………… a dyrektorem Żłobka „BOBAS” ul. 
Wróblewskiego 41 , 33-170 Tuchów  

§ 1 

Umowa zostaje zawarta na okres od               do        

Opieka do 10 godzin dziennie, od godz. 6.30h do godz. 16.45h. 

 Dziecko będzie korzystać z posiłków przygotowywanych na miejscu. 

( istnieje możliwość rezygnacji z posiłku w przypadku nieobecności dziecka w żłobku ,  

nieobecność należy jednak zgłosić najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia ) 

§ 2 

Rodzice (prawni opiekunowie) Dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej 
odpłatności za korzystanie z świadczeń Żłobka „BOBAS” , w tym: 

1. Opłaty stałej:  830,00 zł ( pomniejszonej o wysokość ewentualnego dofinansowania z  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Gminy ) 

2. Opłata stała zawiera: opiekę nad Dzieckiem, zajęcia dodatkowe, przekąski i napoje. 

3. Pieluchy zapewniają Rodzice/Opiekunowie 

4. Opłata stała  nie zawiera opłaty za wyżywienie. 

5. Oplata za wyżywienie wynosi 10 zł/dzień . 

6. Każda zaczęta godzina powyżej 10 h płatna jest dodatkowo 20 zł. 

7.  Opłata za korzystanie ze Żłobka „BOBAS” oraz za wyżywienie płatna jest do 7-go dnia 
każdego miesiąca, począwszy od dnia podpisania umowy. Oplata za ewentualne niewykorzystane 
posiłki  będzie rozliczana w miesiącu następnym.    

Opłata dokonywana będzie przelewem na konto firmy Klub Dziecięcy ,,BOBAS’’ sp. z o.o. :  

31 1020 4955 0000 7502 0172 8898  



§3  
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 4 

Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowej nieobecności Dziecka 
z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością.  

§ 5 

Żłobkowi „BOBAS” przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Rodzica (opiekuna prawnego) z zapłatą opłaty 
stałej przez okres 1 miesiąca. 

§ 6 

Strony ustalają odsetki umowne w wysokości 0,5 % opłaty stałej, o której mowa w § 2 pkt 1 za 
każdy dzień opóźnienia w realizacji tej należności . 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

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

............................................................                   ............................................................ 
                         Dyrektor Żłobka „BOBAS”                            Rodzic (prawny opiekun) 

Tuchów, dn. ………………..     


