Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2018
Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków
z dnia 21 maja 2018r.

Umowa
o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych
Nr ………../………./………..
zawarta w Gdańsku w dniu ………………… pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, reprezentowaną
przez Pana/Panią* ……………………………….. – Kierownika Żłobka/filii Żłobka* Nr
……., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Gdańskiego
Zespołu Żłobków, zwaną dalej „Usługodawcą”,
a
Panem/Panią* …………………….……………………………………………………………
…
zam. ………………………………………………………………………………………….,
PESEL ………………………, seria i nr dowodu osobistego …………………………………,
tel. …………………………… zwanym/zwaną* dalej „Usługobiorcą”, przedstawicielem
ustawowym/opiekunem
prawnym*
dziecka
………..……………………………………………
urodzonego
w
dniu ………………………, PESEL ……………………………, o następującej treści:
§1
1. Usługobiorca oświadcza, że:
2) przysługuje mu władza rodzicielska w stosunku do/jest opiekunem prawnym* dziecka i
jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy,
3) działa za zgodą i w porozumieniu z pozostałymi przedstawicielami ustawowymi
dziecka,
4) przekazał Usługodawcy rzetelną informację na temat stanu zdrowia dziecka oraz
wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie,
5) zapoznał się ze statutem i regulaminem porządkowym Żłobka i zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień zawartych w tych dokumentach.
2. Usługodawca oświadcza, że zastosowanie w stosunku do dziecka diety eliminacyjnej jest
możliwe jedynie na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty. Jeżeli ze względu na zbiorowy
charakter żywienia nie będzie możliwe uwzględnienie zaleconej przez lekarza diety,
to Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie określonym w § 6 ust. 1
pkt 3 umowy.
§2
1. Na mocy niniejszej umowy Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje zlecenie
świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dziecka
Usługobiorcy w Żłobku/filii Żłobka* Nr ……., zwanym dalej „Żłobkiem”, w zakresie
określonym w statucie Żłobka.
2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy z najwyższą dbałością
o dobro dziecka.

§3
1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania za świadczenie usług, o których mowa w § 2,
następujących opłat:
1) opłaty za pobyt w wysokości ……………………….. (słownie:……………………
…………………………………………………………………………………………..)
złotych miesięcznie, płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przez cały okres
trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3,
2) opłaty za wyżywienie stanowiącej iloczyn stawki w wysokości ………….. (słownie:
………………………………………..) złotych i liczby dni roboczych w danym
miesiącu, płatnej z góry do 10-go dnia każdego miesiąca przez cały okres trwania
umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Opłaty należy wpłacać przelewem na konto Usługodawcy w Banku PEKAO SA 36 1240
1268 1111 0010 3859 3328. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego
Usługodawcy.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku spowodowanej jego nieprzerwaną chorobą
trwającą dłużej niż 11 dni roboczych w danym miesiącu, Usługobiorcy przysługuje zwrot
50% opłaty za pobyt.
4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty
za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka, z wyłączeniem pierwszych dwóch
dni nieobecności.
5. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w § 2, do 10 godzin dziennie.
W przypadku wydłużenia na wniosek Usługobiorcy pobytu dziecka ponad 10 godzin,
Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 (słownie:
pięćdziesięciu 00/100) złotych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Opłatę dodatkową
dolicza się do opłaty za pobyt w następnym miesiącu.
6. Zmiana stawek opłat, o których mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania umowy, nie
wymaga zmiany umowy i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Usługobiorca otrzymał pisemne zawiadomienie o zmianie.
7. Przekroczenie przez Usługobiorcę terminów płatności opłat powoduje powstanie prawa
Usługodawcy do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
§4
Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
1) współpracy z Usługodawcą w zakresie opieki, wychowywania i edukacji dziecka,
2) przestrzegania postanowień niniejszej umowy, w szczególności terminowego regulowania
należności i dostarczania dowodów wpłaty Usługodawcy najpóźniej do 11 dnia każdego
miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej dogodnej dla Stron formie,
3) udzielania informacji o stanie zdrowia dziecka mogących mieć wpływ na jego
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych dzieci w Żłobku,
4) niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianie danych kontaktowych, w tym
również adresu e-mail,
5) uczestniczenia w zebraniach rodziców lub indywidualnych spotkaniach z pracownikami
Usługodawcy.

§5
Umowę zawiera się na czas określony od ………………………… do ………………………,
z zawieszeniem stosowania jej postanowień na okres jednego miesiąca w czasie przerwy
wakacyjnej wskazanego w harmonogramie urlopów żłobków, chyba że w czasie tego
miesiąca dziecko zostanie przeniesione do innej placówki Usługodawcy.
§6
1. Umowa może być rozwiązana:
1) na mocy porozumienia stron,
2) za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
3) w każdym czasie przez Usługodawcę, ze skutkiem na dzień oznaczony w piśmie
obejmującym oświadczenie o rozwiązaniu, w przypadku naruszania przez Usługobiorcę
postanowień umowy, w szczególności w przypadku zalegania z opłatami za dwa pełne
okresy płatności.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
§7
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swojej
ważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………………

………………………………

Usługodawca

Usługobiorca

Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich i dziecka danych
osobowych w związku z jego pobytem w Żłobku,
2) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej mojemu dziecku w
czasie pobytu w Żłobku,
3) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na doręczanie mi wszelkich zawiadomień i oświadczeń Usługodawcy
związanych z niniejszą umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
……………………………………………………………………
4) zapoznałam/zapoznałem się z Zarządzeniem Nr 69/2015 Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków z dnia 25
września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującej w
Gdańskim Zespole Żłobków.
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego* na wykorzystywanie wizerunku dziecka dla potrzeb działalności Gdańskiego
Zespołu Żłobków stanowi załącznik do umowy.

Gdańsk, dn. …………………
*

niepotrzebne skreślić

………………………………..
Usługobiorca

Załącznik
do umowy nr ………/……/………
zawartej w dniu ………………..

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA
DLA POTRZEB DZIAŁALNOŚCI GDAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

Ja, niżej podpisany/a ……..……………………………………………………………………,
zamieszkały/a w ………………………………, przy ul……………………………………..,
PESEL……………………………., wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego
dziecka ……………………………………………. przez Gdański Zespół Żłobków z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Racławickiej 8, w tym na:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku za pomocą aktualnie dostępnych technik i metod,
2) obrót materiałami popularyzującymi działalność Gdańskiego Zespołu Żłobków,
na których utrwalono ten wizerunek,
3) rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku w mediach, w szczególności na stronach
internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.
w okresie trwania umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych
i edukacyjnych. Zgoda obejmuje również wykorzystywanie wizerunku łącznie z wizerunkami
innych osób.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie przez Gdański Zespół Żłobków na inne
podmioty prawa do wykorzystania wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie,
w celu promocji działań placówki.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie.

Gdańsk, dn………………

………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 – 83)
3. Kodeks Cywilny (art. 23 – 24)

