Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nr RPMP.08.05.00-12-0044/21

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W KLUBIE MALUCHA
MAŁY CHAMPION
umowa nr …………………………………….
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś 8 Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowegoz życiem
prywatnym
zawarta w Wieliczce w dniu................................................................................................. pomiędzy:
Firma Handlowa O’Hara Michał Hara z siedzibą w Wieliczce, ul. Legionów 14, 32-020 Wieliczka, zwaną w
dalszej części Klubem Malucha, a
Panem(nią):……………………….…………………………….……..……………………….……………………………………….
PESEL……………………………….…………………………………………..….……………………………………………………
Nr dowodu osobistego………………………………………..………………………………………………….........................

zwanym(ną) w dalszej części Rodzicem działającym(cą) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy
nieletniego Dziecka:
…………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………
(imię i nazwisko Dziecka)

syna/córki ……………………………………………………………. ……………..………………………………………………………………
(imiona rodziców)

adres zamieszkania dziecka:
ul.…………………………………………………………..…...…kod pocztowy: …………………miejscowość:……………………….
adres zameldowania dziecka:
ul.……………………………………….………………………kod pocztowy: ………………... miejscowość: ………………………
data i miejscowość urodzenia dziecka: ……………………………….
PESEL dziecka:
telefon do mamy:
telefon do taty:
telefon domowy:
Rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Klub Malucha e o zmianach danych teleadresowych.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie wychowywania i opieki Dziecka w
Klubie Malucha Mały Champion. W ramach niniejszej umowy Klub Malucha świadczy usługę do 10 godzin
dziennie. Umowa zawarta zostaje na okres od ………..…………do ………………..………..
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§2
Działalność Klubu Malucha Mały Champion dofinansowana jest z projektu:
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Klub Malucha Mały Champion - utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi od 1 roku życia do lat 3 w
gminie Wieliczka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
realizowany w oparciu o umowę nr RPMP.08.05.00-12-0044/21
§3
1. Klub Malucha Mały Champion zobowiązuje się do:
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku od 1 roku życia
do lat 3;
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w Klubie;
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb
rozwojowych;
d) wspomagania wychowawczej roli rodziny;
e) zapewnienia dziecku racjonalnego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami
żywieniowymi;
2. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Klubu Malucha określa regulamin Klubu
Malucha Mały Champion. Zasady rekrutacji dzieci określa Regulamin rekrutacji.
§4
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do:
(a) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Klubu Malucha Mały Champion oraz umowy na
świadczenie usług w ramach projektu 8.5. Klubu Malucha Mały Champion – utworzenie 23 nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wieliczka
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Klubu Malucha i odebrania go po zakończeniu zajęć lub
pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej;
c) przyprowadzenia do Klubu Malucha Mały Champion dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć;
d) niezwłocznego informowania kierownika Klubu Malucha Mały Champion o zachorowaniu dziecka na
choroby zakaźne;
e) poinformowania (poprzez rozmowę telefoniczna) personelu Klubu Malucha o każdej
nieobecności dziecka oraz przewidywanym czasie nieobecności z wyprzedzeniem, tj. najpóźniej do
godz. 8:00 w dniu nieobecności;
f) współpracy z Klubem Malucha Mały Champion w procesie opiekuńczo-wychowawczym;
g) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

2. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
- rzetelnej informacji o dziecku,
- pomocy ze strony Klubu Malucha Mały Champion w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,
- konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy wychowawców lub rodziców,
- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji Klubu Malucha Mały Champion
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§5
1. Uczestnicy w okresie realizacji projektu ponoszą comiesięczną opłatę w wysokości 349,00.
2. Po zakończonej realizacji Projektu opłata jest stała za pobyt dziecka w Klubie Malucha Mały
Champion (niezależnie od absencji dziecka spowodowanej urlopem, chorobą czy zdarzeniem
losowym oraz niezależnie od przerw w pracy Klubu Malucha Mały Champion spowodowanych
dniami ustawowo wolnymi od pracy, przerwą urlopową czy zdarzeniami losowymi nie podlega
zwrotowi.
Opłatę o której mowa w art. 1 należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc przelewem
na konto bankowe, wpisując w tytule
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONUJE SIĘ OPŁATY

Nr konta bankowego 94 1240 5080 1111 0011 1112 7765

§6
Klub Malucha działa przez cały rok (również w miesiącach wakacyjnych), za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni ustalonych przez dyrektora Klubu Malucha Mały Champion.
Harmonogram przerw w funkcjonowaniu placówki będzie wywieszany na tablicy informacyjnej w
korytarzu Klubu Malucha.
§7
Klub Malucha może, po uprzednim wezwaniu Rodziców do należytego wykonania umowy, rozwiązać
umowę przed upływem okresu, na który została ona zawarta, w przypadku:
➢ Naruszenia przez Rodziców Statutu, Regulaminu Klubu Malucha i postanowień niniejszej umowy,
➢ Niesystematycznego opłacania czesnego przez Rodziców.
➢ zatajania przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającej prowadzenie
prawidłowego procesu wychowania w grupie
➢ gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych dzieci,
➢ gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicami/Opiekunami
dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania
➢ gdy nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka
trwającej dłużej, niż 10 dni roboczych.
➢ gdy nieobecność dziecka w danym miesiącu będzie na poziomie większym niż 75% włącznie
§8
Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie a najpóźniej do 3 tygodni od zakończenia lub przerwania projektu
dostarczyć dokumenty potwierdzające status uczestnika to jest : zaświadczenie od pracodawcy,
zaświadczenie z ZUS lub zaświadczenie z PUP.
W przeciwnym wypadku kosztem utraconego dofinansowania, w związku z niewywiązaniem się z
obowiązków wynikających z realizacji projektu, zostaje obciążony Rodzic (Opiekun prawny).
§9
Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania Klubu Malucha o zmianie adresu zamieszkania
oraz telefonów kontaktowych, adresu e-mail jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej umowy.
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§ 10
Rodzice oświadczają, iż zapoznali się z treścią Statutu i Regulaminu Klubu Malucha i ją akceptują. Zmiany
tych dokumentów dokonywane są w trybie określonym w statucie Klubu Malucha i nie wymagają zgody
Rodziców, jednak w przypadku nieakceptowania tych zmian rodzice mają prawo wypowiedzenia umowy.
Strony oświadczają, iż Rodzice (opiekunowie prawni) wypełnili wniosek zapisu dziecka do Klubu
Malucha, który to dokument stanowi nieodłączny element niniejszej Umowy i określa m.in. dane dziecka i
Rodziców, osoby upoważnione do odbioru oraz inne podstawowe informacje dotyczące dziecka.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron sądem
właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd Rejonowy.

________________________________
(podpis Rodziców)

_______________________________
(podpis w imieniu Klubu Malucha)
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach związanych z
realizacją niniejszej umowy, realizacją projektu, realizacją działalności Klubu Malucha Mały Champion
danymi przekazywanymi do GUS, UM, UW.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka na zdjęciach i umieszczanie ich m.in. na stronie
internetowej www.malychampion.pl i innych dokumentach potwierdzających realizację działań placówki.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, w
tym danych osobowych wrażliwych, podanych przeze mnie w karcie zapisu, w celach związanych z
uczęszczaniem mojego dziecka do Klubu Malucha Mały Champion oraz w celu realizacji umowy o opiekę
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z
późn. zm).

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Klubu MALUCHA Mały Champion moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka, do wybranego przez placówkę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w
celu zawarcia umowy ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

TAK

NIE

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem/am się z zasadami udzielania
dofinansowania do opieki nad dzieckiem z projektu 8.5. Klub Malucha Mały Champion - utworzenie 23
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wieliczka współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

Miejscowość, data

podpis uczestnika

Ja niżej podpisana/y wyrażam chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy lub chęć utrzymania zatrudnienia
po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

………………………
Miejscowość, data

………………………………….
podpis uczestnika
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