Kontrakt uczestnictwa w zajęciach
Lato w mieście
W okresie wakacyjnym roku 2018
nr ………../2018
Zawarty w dniu ………………………2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Niepublicznym Integracyjnym Punktem Przedszkolnym „Bałabajka” w Warszawie,
Wiertniczej 83, 02-952 Warszawa reprezentowanym przez:
Edyta Kojder – właścicielka
a
Imię i Nazwisko Matki/opiekuna
………………………………………………………………
Imię i Nazwisko Ojca/opiekuna
……………………………………………………………..
Nr. Tel. Matki.: ……………………………………
nr. Tel. Ojca ……………………………………
adres e-mail:………………………………………..
Zwanych(ą) dalej Rodzicami
Uczestnik zajęć (imię i wiek):
………………………………………………………………………………………..
PESEL……………………………........................................................
Zamieszkały ………………………………………………………
Uczulenie na artykuły spożywcze ( proszę wymienić)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Zwany dalej Dzieckiem
§1
1. Umowa zostaje zawarta na okres od……………………..do……………………….
2. W tym czasie dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach w następujących terminach:
…………………………………………………………………………………………….
3. Przedmiotem kontraktu jest uczestnictwo Dziecka w zajęciach „Lata w mieście”.
4. Zajęcia są odpłatne, w formie wykupienia abonamentu miesięcznego lub tygodniowego.
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5. Wykupienie abonamentu jest równoznaczne z rezerwacją miejsca dla dziecka w czasie
zajęć. Za rezerwację uważa się zapewnienie dziecku na czas zajęć niezbędnych pomocy
edukacyjnych.
§2
1. Opłata za abonament wynosi:
Abonament miesięczny (od godz. 7.30-18.00)- 1150,00
Abonament miesięczny (od godz. 7.30-13.00) – 900,00 zł
Abonament tygodniowy ( od 7.30- 18.00) - 350,00 zł
Abonament tygodniowy ( od godz. 7.30- 13.00) - 250,00 zł
Opłata za pojedynczy dzień- 70,00 zł
Powyższa płatność winna być dokonana przelewem na nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 96 1050 1025 1000 0023 0773 2442 lub w biurze gotówką pierwszego dnia
pobytu dziecka.
2. Opłata za wyżywienie wynosi: 15 zł za śniadanie, obiad i podwieczorek, 13 zł – śniadanie
+ obiad.
§3
1. Niniejszy kontrakt każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem tygodniowego
okresu wypowiedzenia.
§4
1. Strony uzgadniają, iż ewentualne spory zostaną w pierwszej kolejności poddane
rozstrzygnięciu przez mediacje
2. Wszelkie zmiany do niniejszego kontraktu wymagają aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego
Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu
osobistego

Numer telefonu
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW:
Zgadzamy się na:
1. Otrzymywanie pocztą elektroniczną korespondencji dotyczącej działalności CMC
(TAK/NIE)
2. Publikacji zdjęć z imprez organizowanych przez Centrum Małego Człowieka , w których
uczestniczy dziecko na stronie internetowej.
(TAK/NIE)
3. Publikacja zdjęć na Facebooku.
(TAK/NIE)

…………………………………
Rodzic

………………………………….
Dyrektor
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