„BAJKOWY ŚWIAT”
PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

REGULAMIN

1. ”BAJKOWY ŚWIAT” –punkt opieki nad dziećmi do lat 3 jest placówką prywatną
prowadzoną przez Bożenę Marzec.
Przyjmujemy dzieci w wieku od 20-tego tygodnia życia do 3 lat.
Mieścimy się w Bydgoszczy przy ul. Pagórek 16.
2. Nasz punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: od 6,30 do 17,00.
3. Placówka funkcjonuje 11-cie miesięcy w roku, wyłączając święta kalendarzowe.
4. Opłaty za pobyt w placówce reguluje cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.
Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu oraz cennika.
5. O ewentualnych zmianach w cenniku lub regulaminie, placówka informuje na bieżąco w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30-tu dni od momentu wprowadzenia
zmian. Przy rezygnacji nie zwracamy opłaty czesnego za niewykorzystane dni.
6. Rodzic ma obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie
przyprowadzenia go do placówki.
Dziecko chore nie zostanie przyjęte.
7 Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką
rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania
dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru dziecka, od momentu
zabrania z grupy.
8. Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki.
Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre
samopoczucie oraz higienę dzieci.
9. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w punkcie opieki jest podpisanie umowy,
wpłata wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego do 3-ciego dnia każdego miesiąca.
10.Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie placówki.
11. W przypadku zapisu dwojga dzieci ,zniżka 10% czesnego na drugie dziecko.
12. Opłata wpisowa w pierwszym roku pobytu dziecka wynosi 350,-zł , w kolejnych latach dla
dzieci kontynuujących pobyt w naszej placówce: 200,-zł .
Dotyczy ona abonamentu , jest jednorazowa i bezzwrotna, gwarantuje dziecku miejsce w
punkcie opieki.
Obejmuje również ubezpieczenie NW na cały okres pobytu dziecka w placówce.

13. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie do 3-ciego dnia miesiąca placówka
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka, w konsekwencji do rozwiązania umowy.
14.Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
15.W przypadku rezygnacji z usług naszego punktu opieki nad dziećmi lub wygaśnięcia umowy
rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka w ciągu 7-dmiu dni.
16. Placówka w swej ofercie zapewnia całodzienne wyżywienie.
17. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania o fakcie nieobecności dziecka pierwszego
dnia nieobecności do godz.9,00 rano, wówczas stawka żywieniowa będzie zwracana.
18. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu do godz.. 9,00 stawka
żywieniowa nie będzie zwracana.
19. Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania w
ciągu 60-ciu min.. w innym wypadku personel wzywa lekarza i rodzic ponosi koszt wizyty.
20. Nie podajemy dzieciom lekarstw.
21. Do odbioru dziecka uprawnione są tylko osoby upoważnione.
W razie wątpliwości personel może poprosić o okazanie dowodu osobistego.
22. Rodzice wyrażają zgodę na publikacje zdjęć ,nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem
swojego dziecka, na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach
promocyjno-reklamowych placówki.
23. W sprawach zapisu dziecka prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się
na konkretny termin spotkania.
24. Naszym celem jest zapewnienie Waszym dzieciom troskliwej opieki jak i prawidłowego i
harmonijnego rozwoju, poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25. Prosimy o wyposażenie dziecko w :
-ubranka na zmianę, dwa komplety(podpisane)
-obuwie na zmianę
-butelki na mleko i sok
-smoczek z zapinką(jeśli dziecko używa)
-mleko(jeśli maleństwo pije)
26. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między właścicielką placówki a rodzicem.
27. Cennik w załączeniu

---------------------------Data miejscowość
*Nie jest to oferta w rozumieniu prawa handlowego.

------------------------Podpis rodzica

