
 
 Projekt „Klub dziecięcy-szansą na powrót do pracy dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 

Klub Dziecięcy 97-300 Piotrków Tryb., ul. 1 Maja18 a 
NIP 771-111-11-86 

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO 

Zawarta w Piotrkowie Tryb. w dniu ……………………………pomiędzy: Imię i Nazwisko Rodziców lub Prawnych Opiekunów ..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………Adres zameldowania : ……….………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A Klubem Dziecięcym; Szkołą dla Dorosłych „ARKAN” w Piotrkowie Tryb. ul. 1 Maja 18a, 97 – 300 Piotrków Tryb., reprezentowaną  przez 

Katarzynę Nurkowską – właściciel. 

§1 

Umowa dotyczy przyjęcia dziecka do w/w placówki od ……………………………. do ………………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ur. …………………………..,     

w ………………………………………… adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§2 

Klub Dziecięcy pracuje przez cały rok w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

§3 

Klub Dziecięcy zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Stawka żywieniowa dzienna to ……… zł (śniadanie, obiad, podwieczorek). Opłata za 

wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym pobierana jest z dołu, do 5 każdego miesiąca. Jest to wartość stawki żywieniowej pomnożona przez 

ilość dni obecności dziecka w przedszkolu. 

§4 

Na czas pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym Rodzice zaopatrują dziecko w: obuwie na zmianę, szczoteczkę do zębów, ubranka na zmianę, 

pampersy i chusteczki. 

§5 

Odbiór dzieci przez osoby upoważnione na podstawie karty zgłoszeniowej, wypełnionej i podpisanej przez Rodzica. 

§6 

W razie nagłej choroby dziecka, zostanie mu udzielona pierwsza pomoc oraz natychmiast zostaną powiadomieni Rodzice. Do Klubu 

Dziecięcego Rodzice przyprowadzają tylko dzieci zdrowe. 

§7 

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem od 1 następnego 

miesiąca. 

§8 

Planowane dni wolne w ………….. roku:     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

§9 

We wszelkich sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

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

§11 

Oświadczam, ze zostałam/em zapoznana/y ze Statutem i Regulaminem Klubu Dziecięcego. 

Konto Bankowe WBK S.A. w Piotrkowie Tryb. 97 1090 2705 0000 0001 1671 1803 

Piotrków Tryb., dnia…………………………. 

 

 

……………………………………………..                                                                                       ………………………………………………. 

Podpis osoby prowadzącej                                                                                                                                                                                Podpis rodzica 


