
 

 

 
 

UMOWA Nr ……O ŚWIADCZENIE USŁUG  
W SUNNY BUDDIES DWUJĘZYCZNYM ŻŁOBKU 

NIEPUBLICZNYM ul. Konopczyńskiego 15/LU2 i LU3, 30-519 Kraków w ramach projektu nr 
RPMP.08.05.00-12-0055/21pt.: „Uruchomienie nowego żłobka ,,Sunny Buddies" w Krakowie”  

 
 

Zawarta w dniu .................................................................... pomiędzy: 

 

1. „Sunny Buddies”, Dwujęzycznym Żłobkiem Niepublicznym z siedzibą w Krakowie, ul. Konopczyńskiego 

15/LU2 i LU3, 30-383 Kraków, reprezentowanym przez dyrektora – Beatę Wróbel, 
 
a 

 
2. Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka ………………...………………………… (imię i nazwisko dziecka) 
 
Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………… 
 
Zamieszkałym …………………………………………………............................................................................ 
 
Legitymującym się dowodem osobistym nr ……………..…… numer PESEL …………………………….. 
 
 
 
 

§ 1.  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu pt.  
„Uruchomienie nowego żłobka ,,Sunny Buddies" w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0055/21 
współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku dla 
dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………….. 
 

§ 2 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ....................................... do………………………………. 
2. Wsparcie w projekcie na okres od ………. do ……………     
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

wynoszącego 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 3 

 
1. Żłobek zobowiązuje się do:  
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na 

jej podstawie;  
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;  
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojowych;  
d) wspomagania wychowawczej roli rodziny;  
e) stworzenia odpowiednich warunków do przebywania w bezpiecznym miejscu. 
2. Żłobek zapewnia dziecku uczestnictwo w zajęciach ponadprogramowych.  
 

3. Żłobek zapewnia 5 posiłków dziennie: 



 

 

a) I śniadanie, 
 

b) II śniadanie (owoce, warzywa)  

c) Obiad – I i II danie (rozłożone w czasie)  

d) Podwieczorek 
 

4. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania żłobka określa statut. 

 

§ 4 
 

Rodzice zobowiązują się do:  
a) osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub 

pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej.  
b) przyprowadzenia do żłobka dziecka zdrowego.  
c) informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku  

trwającego powyżej pięciu dni. 
e) terminowego uiszczania do 5 dnia każdego miesiąca z góry, miesięcznej opłaty za żłobek. 

 

§ 5 

 

 Czesne na czas wsparcia w projekcie  wynosi 320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych) miesięcznie. 

Czesne płatne jest z góry do 5-dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto bankowe nr   

   54 1090 2590 0000 0001 4756 2700 BANK SANTANDER 

   W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: 

   Imię i nazwisko dziecka oraz symbol i numer rachunku, za który uiszczana jest opłata. 

   Żłobek jest czynny 12 miesięcy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 

 
 

§ 6 
      Obowiązki uczestnika projektu: 
 
      1.   Złożenie oświadczeń dotyczących kwalifikowalności stanowiących załącznik do niniejszej umowy   
           wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualny status na rynku pracy ( zaświadczenie od pracodawcy,  
           z ZUS, z PUP, CEIDG) przed przystąpieniem do projektu w ramach przeprowadzonej procedury   
          rekrutacyjnej oraz ponownie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie pod groźba zapłaty    

            najwyższego czesnego (1855,18zł) za cały okres uczestnictwa w projekcie w przypadku niedostarczenia ww.  
          zaświadczeń 
     2.   Złożenie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych stanowiących załączniki do   
           niniejszej umowy, 
     3.  Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego” oraz deklaracji udziału w   
          Projekcie stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 
 
      Niezbędne załączniki do umowy: 
         a)  deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
         b) formularz zgłoszeniowy, 
         c)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  
             udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, 
         d) regulamin rekrutacji, 
         e) oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie zawartych w regulaminie   
           rekrutacji wraz ze stosownym zaświadczeniem ( od pracodawcy, z ZUS, z PUP, CEIDG) 
 
 

 
§ 7 

 



 

 

Żłobek może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 
 

a) nieprzestrzegania przez Rodziców statutu,  
b) zalegania odpłatnością za pobyt dziecka w Żłobku za okres powyżej jednego miesiąca,  

 

§  8 
 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą 

rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy. 

 
 

§ 9 
 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 
§ 10 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 
 
PODPIS DYREKTORA ŻŁOBKA PODPIS RODZICA 
 
 
 
 
 

 

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze statutem żłobka. 
 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w 

celach związanych z realizacją niniejszej umowy.  
 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA 
 
 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej 

żłobka: https://sunnybuddies.pl/, Facebooku oraz Instagramie: (@sunnybuddies, SunnyBuddies).  
 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS RODZICA 

 
 
Administratorem  danych osobowych Rodziców/ Opiekunów prawnych oraz dzieci jest Sunny Buddies Dwujęzyczny Żłobek 
Niepubliczny, ul. Knopczyńskiego 15/u2 i 15/u3, Kraków. 

https://sunnybuddies.pl/

