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UMOWA O  ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

W dniu ...................................... zawarto 

 
pomiędzy: 
Anną Kalinowską i Tomaszem Puczkowskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą 
Centrum Rozwoju i Opieki „Malinowy Domek” S.C. (zwanego dalej: „Malinowym Domkiem”) w Nowej 
Iwicznej przy ul. I. Krasickiego 7A; 
reprezentowaną przez Annę Kalinowską 
zwanymi dalej „Usługodawcą”, „Malinowym Domkiem” lub „Placówką” 
a Rodzicem/ Opiekunem 
....................................................................................................................................... zamieszkałym w: 
................................................................................................................................................................... 
legitymującym się dowodem osobistym seria ............... nr ....................... 
wydanym przez.......................................................................................... 
zwanym dalej "Usługobiorcą", 

Umowę o świadczenie usług dla dziecka/ dzieci: (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) 

1).............................................................................................................................. 
Pesel ....................................................................................................................... 

 
dane kontaktowe: 
1) telefon:............................................................, mail:............................................................................... 

§ 1 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług polegających na 
zapewnieniu opieki nad w/w dzieckiem/ dziećmi Usługobiorcy, w szczególności zapewnienia 
dziecku/ dzieciom: 

a) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie „Malinowego Domku”; 
b) fachowej opieki dydaktyczno- wychowawczej. 

2. Usługodawca podaje, że usługi świadczone będą w godz. 6.30.00 - 18.00. 
§ 2 

1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z: 

a) usług „Malinowego Domku” w terminie od ...................... 

 do dnia ........................................ 

 na czas nieokreślony 

b) usług  „Malinowego  Domku”  od  godziny  ..................w ramach abonamentu do ............... 
godzin, w kwocie: ........................ po rabacie ................... 

 
c) jednej z opcji wyżywienia: Catering / Wyżywienie własne 

 
2. Usługodawca podaje, że placówka korzysta z usług firmy cateringowej. 
3. Usługodawca oświadcza, że wyżywienie dzieci jest dodatkowo płatne według stawek ustalonych 

przez dostawcę wyżywienia.  
§ 3 

1. Obowiązek uiszczania czesnego powstaje od daty określonej przez Usługobiorcę w § 2 ust. 1 a). 
2. Opłaty za pobyt dziecka w „Malinowym Domku” należy uiszczać z góry za dany miesiąc w  terminie 

do 5-go dnia każdego miesiąca. 
3. W przypadku nieobecności dziecka w placówce, bez względu na przyczynę, przez okres krótszy niż 

1 miesiąc (ciągła nieobecność) Usługobiorcy nie przysługują jakiekolwiek ulgi czy rabaty. W 
przypadku przedłużającej się nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca placówka może rozważyć 
udzielenie Usługodawcy rabatu. Kwotę rabatu ustala ostatecznie „Malinowy Domek”. 

4. Podpisanie umowy jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia wpisowego w wysokości 

................. zł, która to kwota przeznaczona jest na przygotowanie miejsca dla dziecka w placówce, 
tj. m.in. wyprawkę plastyczno-techniczną, środki higieniczne, ubezpieczenie.  
Wpisowe jest jednocześnie rezerwacją miejsca w placówce do dnia rozpoczęcia uczęszczania 
dziecka do Malinowego Domku. Wpisowe należy uiścić w przeciągu 3 dni od momentu podpisania 
umowy. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
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5. 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 którym wypowiedzenie wpłynęło. 

6. W wypadku podpisania umowy na czas określony ............................................... Usługodawca 
udziela rabatu od opłaty miesięcznej w wysokości ....................... PLN przez okres pierwszych 
....................... miesięcy. 

7. 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 którym wypowiedzenie wpłynęło, tylko w następujących 
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. 

8. 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, kwota podstawowa). Umowa na czas nieokreślony jest o 100 zł wyższa 
od umowy na czas określony 12 miesięcy (zalecamy podpisanie aneksu na kolejny okres). 

9. Brak dokonania opłaty za miesięczny pobyt dziecka w terminie do końca miesiąca skutkuje 
wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty 
w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z 
rozwiązaniem umowy. Jednak nie zdejmuje to z Usługobiorcy obowiązku uiszczenia opłaty za 
poprzednie miesiące. 

10. W przypadku wypowiedzenia przez Usługobiorcę umowy zawartej na czas określony przed 
upływem terminu na jaki została zawarta, określonym w § 2 ust. 1 a) Usługobiorca będzie 
zobligowany do zwrotu pełnej kwoty otrzymanego rabatu. 

11. W uzasadnionych przypadkach tj. w szczególności przewidywana nieobecność dziecka z powodu: 
długotrwałej, ciągłej choroby dziecka (min. 2 miesiące), długotrwałej ciągłej rekonwalescencji dziecka 
(min. 2 miesiące),  długoterminowego wyjazdu wakacyjnego (min. 2 miesiące) umowa może zostać 
zawieszona na okres 2 miesięcy. Zgodę ostatecznie wydaje placówka. 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.  

12. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego. 
Wszelkie opłaty na rzecz Usługodawcy wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy:  

4811 4020 0400 0039 0277 7064 69 
13.  

§ 4 

Integralną część niniejszej umowy stanowią ZAŁĄCZNIKI: 
1. Regulamin 
2. Karta informacyjna o dziecku 
3. Obowiązujący cennik – dostępny na stronie internetowej: www.malinowydomek.pl 

§ 5 

Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennika, akceptuje ich treść, oraz 
że dane, które zawarł w karcie informacyjnej o dziecku są zgodne z prawdą. 

§ 6 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Usługobiorca, a jeden Usługodawca. 

§ 7 

Wszelkie zmiany dotyczące opłat wynikające ze zmiany abonamentu lub zmiany grupy wiekowej 
dziecka wymagają dodatkowego aneksu. 

 
Uwagi: 
..............................................................................…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Podpis Rodzica / Opiekuna Podpis Usługodawcy 

 

 
............................................................. ............................................................ 

 

http://www.malinowydomek.pl/

