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UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MMAALLUUTTKKOOWWOO 

 

 
Zawarta w Krakowie w dniu …………………………… ……………pomiędzy: 
 
Imiona i nazwiska Rodziców lub Opiekunów: 
 
1…………………………………………………….  
 
PESEL:  …………………………………………… 
 
2……………………………………………………. 
 
PESEL ……………………………………………. 
 
Adres zameldowania i / lub zamieszkania 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
. ……………………………………………....................................................................... 
 

a Żłobkiem MMAALLUUTTKKOOWWOO,, z siedzibą w Krakowie przy ul. Łepkowskiego 5 LU 1  

reprezentowanym przez Iwonę Grabowską – Dyrektor,  
zwanym dalej Żłobkiem. 

§1 
 

1. Żłobek przyjmuje pod opiekę pielęgnacyjno-dydaktyczną: 
 
Imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………… 
  
PESEL:  ……………....  data i miejsce urodzenia………………………………………. 

 

2. Miejscem sprawowania opieki jest Żłobek MMAALLUUTTKKOOWWOO,, zlokalizowany przy  

      ul. Kluczborskiej 48 LU 1 w Krakowie. Żłobek czynny jest w godzinach 7.00-17.00 

 
3. Dziecko przebywać będzie w Żłobku w wymiarze………………………………. 
      godzin dziennie. 

§2 
 

Umowa zawarta jest na okres od: ………………………..…do……………………………… 

z możliwością jej przedłużenia. 
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§3 

 
Zasady funkcjonowania Żłobka określa Regulamin. Rodzice potwierdzają zapoznanie 
się z jego treścią. 

 
§4 

 
W przypadku zmiany Regulaminu Żłobka, Dyrekcja zobowiązuje się poinformować o 
tym Rodziców/Opiekunów Dziecka z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 

§5 
 

Opłaty za opiekę nad Dzieckiem wynoszą: 
1. Opłata abonamentowa (czesne) w wysokości …….………zł. – płatna z góry do 

5 dnia każdego miesiąca*. 
2. Jednorazowa opłata administracyjna w kwocie 450 zł., płatna w dniu 

podpisania umowy. 
3. Opłata za wyżywienie w wysokości …………… zł/dzień, wnoszona na koniec 

miesiąca.  
§6 

Opłaty za pobyt Dziecka w Żłobku wnoszone będą przelewem na następujące 
rachunki bankowe: 

Żłobek MMAALLUUTTKKOOWWOO,,  Iwona Grabowska 

1. Opłata abonamentowa (czesne): 
                   ING Bank Śląski    48 1050 1445 1000 0091 0339 3212 
 

2. Pozostałe opłaty (w tym za wyżywienie  i opłata administracyjna): 
                   ING Bank Śląski     32 1050 1445 1000 0091 0152 0139 
 

§7 
Zawierając niniejszą umowę Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne i 
niekomercyjne wykorzystanie wizerunku jego Dziecka w materiałach 
marketingowych, w tym na stronach internetowych Żłobka. 
 

§8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 
ze stron. 
 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Regulaminem Żłobka MMAALLUUTTKKOOWWOO,,  otrzymałem jego jeden egzemplarz oraz 

przyjmuję do wiadomości, że: 
 
*Opłata abonamentowa obniżona o kwotę dotacji z Urzędu Miasta Kraków oraz dotację z programu MALUCH 2017 
 

 
 
 
................................................................................................................................... 
(Podpisy Rodziców lub Opiekunów)                                      (podpis Dyrekcji)  
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tel. +48 501 187 987, kom. +48 781 05 05 70 


