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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Centrum Rozwoju i  Opieki na Dziećmi „Malinowy Domek” S.C jest placówką niepubliczną. 
2. Siedziba „Malinowego Domku mieści się w Nowej Iwicznej (05-500), przy ulicy Krasickiego 7A. 
3. „Malinowy Domek” prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną dla dzieci w wieku od  5 miesięcy 

do 3 lat, oraz punkt przedszkolny dla dzieci od lat 3 do 6, przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 18.00.  

4. Termin ewentualnej przerwy wakacyjnej ustala dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rodziców. Cena za czesne 
pozostaje bez zmian. 

5. Ustala się, że placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wigilię. Pozostałe terminy przerw w 
pracy placówki związane z religijnymi bądź państwowymi świętami ustala organ prowadzący.  

6. Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka po godzinie 18.00, należy wówczas uiścić 
dodatkową opłatę w wysokości określonej w cenniku, za każdą rozpoczętą godzinę. 

7. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką pedagogiczną, aż do momentu odebrania przez Rodziców, lub osoby 
upoważnione. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko, innego niż 
wymienionego w Karcie Informacyjnej o dziecku. 

8. Rodzice (Opiekunowie), którzy chcą korzystać z usług „Malinowego Domku” podpisują umowę cywilnoprawną z 
właścicielem, oraz wypełniają kartę informacyjną o dziecku. Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu i Cennika „Malinowego Domku”. 

9. Zapisy trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi „Malinowego Domku” jest miesiąc kalendarzowy. 
10. Wyposażenie „Malinowego Domku” spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty. 
11. „Malinowy domek” nie ponosi odpowiedzialności: za uszkodzenie ubrań, które powstały w wyniku zabawy i podczas 

zajęć prowadzonych w pomieszczeniach i w ogrodzie, oraz za wartościowe rzeczy osobiste przyniesione do 
„Malinowego Domku”. 

 
II. NASZE CELE 

 
Naszym celem jest stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery oraz zapewnienie dzieciom właściwego procesu wychowawczego 
oraz bezpieczeństwa, a także dbanie o indywidualny rozwój dziecka (intelektualny, fizyczny, moralny oraz społeczny). 
 
III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ „MALINOWY DOMEK” 

 
Podstawowym zadaniem jest pomoc Rodzicom (Opiekunom) w opiece nad dziećmi, a w szczególności w zakresie: 
- organizacji zabaw edukacyjnych dopasowanych do wieku i stopnia rozwoju dziecka zarówno w pomieszczeniach 

zamkniętych jak i  na świeżym powietrzu pod okiem wykwalifikowanej kadry, 
- usług pielęgnacyjnych (dla dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedesie/nocniku, zmiana pieluszki 

oraz niezbędną w tym zakresie pielęgnację czyli mycie i kremowanie), 
- wyżywienia (szczegóły zostaną omówione z Rodzicami indywidualnie, uwzględniając potrzeby dzieci np. alergie. 

Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z oferowanych przez placówkę posiłków (catering), Rodzice zobowiązani są je 
dostarczyć w zamkniętych hermetycznie pojemnikach typu Gerberki. Rodzice dzieci w wieku poniżej 1 roku 
zobowiązani są także do dostarczenia gotowych mieszanek mlecznych typu Bebiko, Nan, itp.). 

- nadzoru lekarskiego (w razie potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu z Rodzicem lub Opiekunem, wzywany jest 
lekarz pediatra. Koszt ponosi Rodzic/ Opiekun). 

- prowadzenie działalności wychowawczo-dydaktycznej. 
 
 IV.  ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 
 
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w „Malinowym Domku” jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, 

podpisanie umowy cywilnoprawnej, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za wyżywienie w 
przypadku korzystania z cateringu. 

2. Zgłaszając dziecko do „Malinowego Domku” Rodzic/Opiekun, przedstawia zaświadczenie od pediatry, że dziecko jest 
zdrowe i może uczęszczać do placówki. 

3. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka do 5-go każdego miesiąca przelewem na 
rachunek bankowy „Malinowego Domku”. 

4. Wpisowe należy uiścić do 3 dni po podpisaniu umowy przelewem.  
5. Rodzic/Opiekun  ma obowiązek przyprowadzać do „Malinowego Domku” dziecko zdrowe. 
6. W przypadku nieobecności dziecka w „Malinowym domku” spowodowanego przeziębieniem lub inną chorobą warunkiem 

koniecznym umożliwiającym dziecku powrót do placówki jest przedstawienie przez Rodzica/Opiekuna zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe. 

7. W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w „Malinowym Domku”, personel placówki niezwłocznie informuje o 
powyższym fakcie Rodziców/Opiekunów dziecka. Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka 
zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu uzyskania informacji. W przypadku 
nie odebrania dziecka w wyznaczonym czasie, personel placówki może wezwać lekarza. Rodzic/Opiekun  ponosi koszty 
wizyty lekarskiej. 

8. O każdym przypadku niezaplanowanej wcześniej nieobecności Dziecka w „Malinowym Domku”, Rodzic/Opiekun 
zobowiązany jest poinformować placówkę najpóźniej pierwszego dnia nieobecności do godziny 8.30. 

9. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w wyznaczonych godzinach, najpóźniej do 18.00. W 
sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji z 
możliwie największym wyprzedzeniem. 

10. Osobom w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu dzieci nie będą wydawane. 
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11. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w ubranie na zmianę wg informacji 
dotyczącej wyprawki umieszczonej na stronie internetowej placówki. 

 
IV. ZAWIESZENIE UMOWY 
 
1. 
W uzasadnionych przypadkach tj. w szczególności przewidywana nieobecność dziecka z powodu: długotrwałej, ciaglej choroby 
dziecka (min. 2 miesiące), długotrwałej ciągłej rekonwalescencji dziecka (min. 2 miesiące),  długoterminowego wyjazdu 
wakacyjnego (min. 2 miesiące) umowa może zostac zawieszona na okres 2 miesięcy. Zgodę ostatecznie wydaje placowka. 
Warunkiem zawieszenia umowy jest podpisanie odpowiedniego aneksu. Oplata za każdy miesiąc zawieszenia jest określona w 
cenniku (na stronie www.malinowydomek.pl) i nie podlega zwrotowi.  
 
2. 
W przypadku nieobecności dziecka w placówce, bez względu na przyczynę, przez okres krótszy niż 1 miesiąc (ciągła 
nieobecność) Usługobiorcy nie przysługują jakiekolwkiek ulgi czy rabaty. W przypadku przedłużającej sie nieobecności dziecka 
powyżej 1 miesiąca placówka może rozważyć udzielenie Usługodawcy rabatu. Kwotę rabatu ustala ostatecznie „Malinowy 
Domek”.  
 
 
VI.   WYPOWIEDZENIE UMOWY 
 
 
1. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony każda ze stron może rozwiązać Umowę wyłącznie w formie pisemnej 

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
ktorym wypowiedzenie wpłynęło. 

2. W przypadku zawarcia umowy na czas określony, każda ze stron może rozwiązać Umowę wyłącznie w formie pisemnej z 
zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
ktorym wypowiedzenie wpłynęło, tylko w nastepujących przypadkach: 

 długotrwała choroba dziecka – tj. ciągła nieobecność dziecka przez minimum 1 miesiąc, potwierdzona 
odpowiednią dokumentacją medyczną; 

 zmiana miejsca zamieszkania, która utrudniałaby w istotny sposób dotarcie dziecka do „Malinowego Domku”, 
potwierdzona odpowiednim dokumentem z gminy. 

3. W przypadku zawarcia umowy na czas określony, po upływie okresu na jaki umowa została zawarta, umowa ulega 
automatycznie przedłużeniu na czas nieokreślony, na tych samych warunkach finansowych (§2, pkt1, ppkt b). Umowa na 
czas nieokreślony jest o 100 zł wyższa od umowy na czas określony 12 miesięcy (zalecamy podpisanie aneksu na kolejny 
okres). 
 

UWAGA!  
Podczas pielęgnacji dzieci używamy produkty odpowiednie do pielęgnacji dzieci (kremy, zasypki, oliwki, chusteczki 
jednorazowe). Jeżeli mają Państwo życzenie, aby stosować własne kosmetyki – prosimy o ich dostarczenie oraz podpisanie. 
 
Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na : 

 podawanie dziecku przez personel placówki przekąsek przygotowanych przez „Malinowy Domek” oraz posiłków 
zamawianych w firmie cateringowej; 

 
VI.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin „Malinowego Domku ” został zatwierdzony przez personel oraz Rodziców. 
2. Regulamin może być modyfikowany. Każda zmiana Regulaminu zostaje podana do wiadomości rodziców poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej „Malinowego Domku”, a także powieszenie na tablicy w placówce. Nowe zapisy 
Regulaminu automatycznie zastępują zapisy poprzednie i obowiązują od dnia następujacego od umieszczenia Regulminu 
na stronie internetowej „Malinowego Domku” oraz powieszenia na tablicy w placówce.  

3. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń. 
4. W przypadku braku wpłaty wpisowego /czesnego w terminie „Malinowy Domek” zastrzega sobie prawo nie przyjęcia 

dziecka do placówki. 
5. Zastrzega się możliwość zmiany cen. 

 
 
 
 

........................................................................... (podpis rodzica) 


