
 
 
 

                              UMOWA NA FAKULTATYWNE ZAJĘCIA DODATKOWE       

 

 

Umowa zawarta w dniu……………………….we Wrocławiu, pomiędzy  

 Niepublicznym Językowym Żłobku ,,Wesołe Bąbelki” przy ul. Pilczycka 100A we Wrocławiu, 

zarejestrowaną w Urzędzie  Miejskim  Wrocławia   NIP 8992580423 REGON 380044744 prowadzącą 

przez Założyciela i Dyrektora Żłobka Panią Tamarę Szczekot, zwany dalej ,, Żłobkiem”,  

a 

Panią/Panem (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego):  

.…………………….......................………………………………………………………………………, 

zamieszkałą/ym ul.         w…………………………….……………, 

…………………………………………………………….,  

kod pocztowy ………........................……….,  

 ……………………........................…………………………………………………………………..………… 

Posiadającym serie i nr…dowodu osobistego:…………………… ………….………………………………,  

PESEL …………………, 

Rodzicem, opiekunem prawnym (imię i nazwisko dziecka)………………………….............. 
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Zajęcia fakultatywne dodatkowe poza podstawową ofertą 

-rytmiczno-taneczne i dźwiękonaśladowcze                        1 raz w tygodniu 

-umuzykalniające w języku angielskim                                1 raz w tygodniu 

-teatrzyki z pacynkami                                                          1 raz w tygodniu 

-plastyczne / sensoryczne                                                      1 raz w tygodniu 

-język angielski                                                                      2 razy w tygodniu 

-zajęcia z logopedą                                                                1 raz w tygodniu  -  

-zajęcia terapeutyczne  

   z psychologiem                                                                   2 razy w miesiącu 

-gimnastyka korekcyjna/ ogólnorozwojowa                          1 raz w tygodniu 
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1. Przedmiotem Umowy są zajęcia fakultatywne dodatkowe z języka angielskiego, 

rytmiki, gimnastyki korekcyjnej/ogólnorozwojowej, plastyczne, teatrzyki z 

pacynkami, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, umuzykalniające w języku 

angielskim. 

2. Zajęcia dodatkowe płatne mogą być prowadzone przez nauczycieli/opiekunki, 

instruktorów oraz firmy zewnętrznej. Umowa zostaje zawarta na okres  jednego 

roku żłobkowego od 01 września do 31 sierpnia. 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności za 

korzystanie z usług Niepublicznego językowego żłobka ,,Wesołe Bąbelki” oraz  

nauczycieli i specjalistów z innych podmiotów do 5 dnia każdego miesiąca w 

placówce. 

4. Z powodu  10 dniowej przerwy urlopowej w sierpniu rodzic/opiekun prawny z   którym 

została podpisana umowa, będzie miał  zmniejszenie opłaty za fakultatywne zajęcia 

dodatkowe w wysokości 2% za każdy dzień przerwy. 

5. W przypadku nie uzbierania się minimum 10 osobowej grupy cena zajęć może 

ulec zmianie. 

6. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzic nie może być zwolniony z 

opłat za dodatkowe zajęcia. 

7. Umowa  może  w każdym czasie może być cofnięta przez rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

8. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na prowadzenie zajęć 

dodatkowych z w godzinach całego pobytu dziecka w żłobku. 
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9. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez obie strony Umowy. 
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10 W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego 
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11. Umowę sporządzono w dwóch jednolitych egzemplarach, po jednym dla każdej ze 

stron.            
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Postanowienie końcowe:  

12.   Przy podpisaniu umowy rodzic potwierdza  na piśmie o zapoznanie się  z treścią  

             Regulaminu zajęć dodatkowych.                                                                                                                                                                                                                                                        

                               

Podpis rodzica                                                                                                                           Podpis dyrektora żłobka 

 

 

 

                              

 

 

 


