UMOWA MOBILNA NIANIA

Zawarta w dniu …………..……..

w Białymstoku pomiędzy stronami: Katarzyna Witkiewicz

Dzienna opieka nad dziećmi – SMERFUSIE z siedzibą w Białymstoku ul. Bacieczki 225/22
Białystok,

15-685

reprezentowaną

przez

właściciela

/

personel

„SMERFUSIÓW

Panią ………………………………………………….., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
zwaną dalej Usługodawcą, a Rodzicem/Opiekunem ………..……………..….…………………….……
(imię

i

nazwisko)

zamieszkałym

………………………………………..…………...……....………

……………………………………………………………………………………………………………..……
legitymującym się dowodem osobistym nr ...………………………………………... (seria i numer dowodu)
nr tel. ……………………………………………. zwanym dalej Usługobiorcą. Dodatkowy nr kontaktowy:
………………………………………..…………..
§1
Usługobiorca

oddaje

pod

opiekę,

a

Usługodawca

przyjmuje

pod

opiekę:

…...………………………………...................... (imię i nazwisko dziecka) ur. .………….………………
w ……………………………… PESEL …………………………………………
W przypadku większej liczby dzieci zostaje do umowy dołączony aneks z danymi dzieci.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas sprawowania opieki o której mowa w par. 5 w wymiarze
……………………………………………….. (ilość godz./dni).
2. Czas sprawowania opieki może ulec przedłużeniu na warunkach określonych w par. 6.
§3
Opieka będzie sprawowana w miejscu zamieszkania dziecka (jeśli inny adres

należy uzupełnić)

…………………………………………………………………………………………………………………..
§4
Opieka będzie świadczona w ramach PAKIETU (proszę wybrać właściwy):
 Pakiet godzinowy
 Pakiet INNE (wieczór/weekend)

§5

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad dzieckiem powierzonym pod opiekę w ramach
wybranego pakietu, a w szczególności:
 Zapewnienia dziecku opieki w ramach warunków przygotowanych przez Usługobiorcę;
 Sprawowania nadzoru nad dzieckiem ze strony personelu ,,SMERFUSIÓW”;
 Zapewnienia dziecku zajęć w ramach czasu spędzonego z personelem;
 Podgrzania i podania dziecku posiłków przygotowanych przez rodzica;
 Podania lekarstw według ściśle określonych zasad zawartych w ,,Upoważnieniu do podania lekarstw”
§6
Usługobiorca zobowiązuje się do:
 Uiszczenia opłaty za opiekę w kwocie ……………………………………… zgodnie z wykupionym
pakietem oraz cennikiem.
Należy wybrać właściwą opcję:
 Przelewem na konto nr: 83 1600 1462 1846 3115 0000 0001 – BNP PARIBAS (tytuł przelewu: imię
i nazwisko dziecka);
 Gotówką w dniu podpisania umowy.
W przypadku spóźnienia rodzica/opiekuna ponad czas określony w par. 2 ust. 1 zostanie naliczona
DODATKOWA opłata w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte pół godziny. W przypadku poinformowania
o ewentualnym spóźnieniu, przynajmniej na 30 min. przed upływem okresu określonego w par.2 pkt.1,
opłata dodatkowa zostanie naliczona według obowiązujących pakietów.
 Pozostałe prawa i obowiązki Usługobiorcy określa statut placówki ,,SMERFUSIE”.
§7
 Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się ze statutem Punktu opieki dziennej nad dziećmi SMERFUSIE.

…………..………………………..
(Usługodawca)

……………………………………….
(Usługobiorca)

