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Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha „Mama&Papa”

REGULAMIN KLUBU MALUCHA
1.

Klub Malucha „Mama&Papa” zwany dalej Klubem, mieści się przy ul. Łąkowej 13 w Gaju, 32-031 Mogilany (woj.
małopolskie) i jest prowadzony w formie działalności gospodarczej przez Fundację JMP – inspiracje w edukacji z
siedzibą w Krakowie, ul. Prof. W.M.Bartla 19E/25, 30-389 Kraków, NIP 6793108987, REGON 361021867, KRS
0000547671.

2.

Klub „Mama&Papa” powstał dzięki dofinansowaniu z dotacji celowej w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019.

3.

Do Klubu uczęszczać mogą dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 roku życia. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą zostać
przyjęte do Klubu w drodze wyjątku w toku indywidualnych ustaleń z Klubem.

4.

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka, uiszczenie opłaty
wpisowej, podpisanie umowy, wszelkich innych wymaganych dokumentów oraz regularne opłacanie abonamentu
oraz ewentualnie opłat godzinowych. Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania na www.mamaandpapa.edu.pl
oraz w siedzibie Fundacji w Krakowie, ul. Prof. W.M.Bartla 19E/25, 30-389 Kraków.

5.

Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania
i dostarczenia/przesłania Karty zgłoszenia dziecka. W innym przypadku zgłoszenie wygasa, a wolne miejsce
proponowane jest następnym zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom Prawnym.

6.

Opieka nad dziećmi w ramach Klubu sprawowana jest w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 18:30, z tym, że
określenie wymiaru opieki w każdym indywidualnym przypadku nastąpi po wyborze i na podstawie formy
współpracy, o której mowa w punkcie 11 poniżej.

7.

Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.

Klub może nie świadczyć usług lub skrócić godziny świadczenia usług w dni ustalone z większością
Rodziców/Opiekunów prawnych jako dzień wolny, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, takimi jak np. długi
weekend. O uznaniu dnia za dzień wolny czy dzień o skróconych godzinach świadczenia usług Rodzice/Opiekunowie
Prawni zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej
i portalu społecznościowym Facebook z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

9.

Klub może nie świadczyć usług lub skrócić godziny pracy w okresie wakacji letnich przez okres do dwóch tygodni z
uwagi na konieczność remontu bądź odświeżenia placówki oraz z powodu okresowego urlopu pracowników Klubu.
Okres ten zostanie uzgodniony z Rodzicami/Opiekunami prawnymi. O wyznaczeniu ww. terminu
Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną uprzedzeni z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Za okres przestoju
placówki nie będzie pobierana lub zostanie zmniejszona opłata w wysokości proporcjonalnej za każdy przestój
placówki.

10. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się do przyprowadzania i odbioru dzieci o czasie zgodnie z warunkami
ustalonymi dla wybranej przez nich formy współpracy, o której mowa w punkcie 11 poniżej. Rodzice/Opiekunowie
prawni przyjmują niniejszym do wiadomości, że za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę nieobjętą abonamentem
Klub pobierze opłatę w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) od każdego dziecka.
11. Opieka nad dziećmi w ramach Klubu jest odpłatna. Rodzice/Opiekunowie prawni mają możliwość wyboru formy
współpracy z Klubem przewidzianej w obowiązującym cenniku – tj. abonamentów: adaptacyjnego, całodziennego,
sześciogodzinnego i elastycznego – zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie www.mamaandpapa.edu.pl w
zakładce Cennik.
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12. Nieobecność dziecka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej, która jest gwarancją
zachowania miejsca. Ewentualna nieobecność dziecka w Klubie nie wpływa na wysokość miesięcznych opłat.
Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
13. Przy pierwszym zapisie dziecka, niezależnie od wybranej formy współpracy, pobierana jest opłata w formie
wpisowego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). W ramach opłaty wpisowej Klub zapewnia: śliniak do
jedzenia oraz śliniak do prac plastycznych, materiały plastyczne, dostęp do aplikacji Live Kid, upominek na Mikołajki,
fotorelacje z zajęć. W kolejnych latach lub w przypadku zapisania każdego następnego dziecka na wpisowe udzielane
jest 10% zniżki. Wpisowe płatne jest co roku i gwarantuje miejsce w placówce. Wpisowe nie podlega zwrotowi w
przypadku rezygnacji z usług Klubu.
14. Dzieci korzystające z abonamentów do sześciu godzin dziennie lub elastycznego w czasie ich pobytu w Klubie
uczestniczą w zajęciach przewidzianych rozkładem dnia.
15. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, zgodnie z Załącznikiem nr 7 .
Wszystkie rzeczy dziecka należy podpisać niezmywalnym mazakiem.
16. Dziecko otrzymuje w Klubie śniadanie, obiad i podwieczorek, o ile wykupiony abonament obejmuje pory tych
posiłków.
17. W cenę abonamentu nie jest wliczone wyżywienie. Ciepły posiłek (obiad) dostarczany jest przez firmę cateringową
za dodatkową opłatą. Śniadania i podwieczorki przygotowywane są na miejscu. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą
też zapewnić wyżywienie we własnym zakresie.
18. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia Klubu o przewidywanej nieobecności dziecka w
Klubie nie później niż do godziny 8:30 danego dnia. W razie niedochowania tego obowiązku zostaną oni obciążeni
dodatkową opłatą za ciepły posiłek w tym dniu.
19. W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do
powiadomienia o tym tydzień wcześniej.
20. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do starannego wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka (dalej „Karta”), w
tym w szczególności do podania wszelkich istotnych informacji o zdrowiu i przyzwyczajeniach dziecka.
Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązują się nie przyprowadzać do Klubu chorych dzieci. W przypadku
przyprowadzenia chorego dziecka Klub ma prawo odmówić jego przyjęcia i odnotować nieobecność dziecka w
danym dniu. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany przyprowadzić zdrowe dziecko oraz ma obowiązek
informowania Personel o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Klubu. Dziecko chore lub podejrzane
o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.
21. W przypadku zmiany adresu lub numeru telefony Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o
tym fakcie Klubu.
22. Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka
podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu jednej godziny.
23. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom żadnych lekarstw.
24. Jeżeli dziecko odbierać ma z Klubu osoba inna, niż wskazana w Karcie, rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego
oświadczenia zawierającego dane osoby odbierającej. Upoważniona w wymieniony wyżej sposób osoba będzie
mogła odebrać dziecko z Klubu wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnym potwierdzeniu odbioru
dziecka.
25. Klub ubezpieczy dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Składka na ubezpieczenie pokrywana jest
z opłaty wpisowej.
26. Rodzice zobowiązują się do przyprowadzania i odbioru dzieci o czasie zgodnie z warunkami ustalonymi dla wybranej
przez nich formy współpracy, o której mowa w punkcie 11 powyżej.
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27. Opłaty za opiekę w ramach abonamentów wnoszone są do 5 (piątego) dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc
na rachunek bankowy wskazany przez Klub. W przypadku dodatkowych godzin (naliczanych oddzielnie) naliczane
są one i dodawane do kwoty kolejnego abonamentu.
28. Akceptacja niniejszego Regulaminu i wypełnienie Karty oznacza konieczność zawarcia umowy o świadczenie usług
w zakresie dziennej opieki nad dziećmi na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, Karcie zgłoszenia dziecka
i obowiązującym cenniku pomiędzy Rodzicami/Opiekunami prawnymi, a podmiotem prowadzącym Klub.
29. Podmiot prowadzący Klub zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany obowiązującego cennika oraz Regulaminu,
o czym zobowiązuje się poinformować Rodziców/Opiekunów prawnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. W
takim wypadku Rodzice/Opiekunowie prawni będą mogli rozwiązać umowę w terminie 30 dni od momentu
wprowadzenia zmian, tj. ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania poprzedniego cennika.
30. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie prawni powinni poinformować na piśmie
dyrektora placówki z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z
końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
31. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.
32. Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego Klub za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ograniczona
jest do naprawienia rzeczywiście wyrządzonej szkody (nie obejmuje utraconych korzyści) i nie przekracza kwoty
trzykrotności najdroższego oferowanego przez Klub karnetu. Klub jest ubezpieczony w zakresie OC w związku z
posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością na kwotę do 100 000,00 zł.
33. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a
Rodzicem/Opiekunem prawnym.
34. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
35. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie i Karcie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję go:

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

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

Miejscowość i data

Czytelny podpis Rodziców / Opiekunów prawnych

