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UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM 

 

Umowa zawarta została w Chotomowie w dniu …………………...………………………….., pomiędzy: 

1. RereKumkum Angelika Klimowicz, ul. Partyzantów 24/4, 05-123 Chotomów,  

NIP: 536 188 38 68, zwanym dalej „Klubem”  a  

2. Rodzicem/Opiekunem …………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………. E-mail: …………………………………….................................  

Imię i nazwisko Dziecka: ………………………………………………………………………………………………. 

 

      § 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy są prawa i obowiązki stron w związku ze sprawowaniem  

opieki nad Dzieckiem w klubie dziecięcym „RereKumkum” w roku ……………………………….., 

tj.  od ………………………………………………………….. do 31.12.20…….. r. 

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY:       OPEN (700-1700)       MINI (700-1500)                  FLEXI (3 dni) 

 

Wysokość czesnego ustala się na kwotę:    …………………………………… 

Dofinansowanie MALUCH+ do 31.12.20………… r.: ………………………………… 

 

WYŻYWIENIE:               pełne    inne ………………………………………… 

 

Wysokość stawki żywieniowej za dzień:    ……………………………………… 

 

Dni wolne od pracy w Klubie ustala się na: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

„RereKumkum” Klub Aktywnego Malucha  

ul. Partyzantów 24/4, 05-123 Chotomów 

tel. 662 633 761 | kontakt@rerekumkum.pl    

www.rerekumkum.pl 

 

 

kontakt@rerekumkum.pl 
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§ 2 

W ramach określonego w § 1 przedmiotu umowy, Klub zobowiązuje się do: 

 sprawowania opieki nad Dzieckiem w dni robocze według wybranego abonamentu; 

 organizacji zabaw i zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości Dzieci; 

§ 3  

Rodzic/Opiekun  zobowiązany jest do: 

 Uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości …………….….. PLN (słownie: 

……………………..…. złotych) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 Regularnego i terminowego uiszczania opłat zgodnych z Umową (czesne + opłata 

żywieniowa) z góry do 5 dnia każdego miesiąca, na konto bankowe Klubu: 

RereKumkum Angelika Klimowicz 

        ul. Partyzantów 24/4, 05-123 Chotomów 

ALIOR BANK   66 2490 0005 0000 4500 7427 1702 

§ 4 
 

Wysokość czesnego jest jednakowa w każdym z miesięcy, niezależnie od nieobecności dziecka w 

Klubie, dni ustawowo wolnych od pracy i dni wymienionych w niniejszej umowie. 

 
W okresie wystąpienia tzw. siły wyższej, w wyniku której usługi, świadczone przez Klub nie mogą być 

realizowane z przyczyn niezależnych od Klubu, wysokość czesnego za utrzymywanie gotowości do 

pracy wynosi 50% kwoty czesnego.  

§ 5 

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez strony w formie pisemnej z zachowaniem 

miesięcznego  okresu wypowiedzenia ze skutkiem  na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 6 

Za nieterminowe uiszczanie opłat przez Rodzica/Opiekuna Klub ma prawo naliczać odsetki ustawowe. 

Niniejsza umowa stanowi podstawę do ściągania w trybie administracyjnym zaległych płatności. 

§ 7 

Wszelkie spory związane z świadczonymi usługami rozstrzygane będą przez Sądy właściwe miejscowo 

dla siedziby Klubu.  

       § 8 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
……………………………………………………………                                   …………………………………………………………. 

Podpis Dyrektora Klubu     Podpis Rodzica/Opiekuna  
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OŚWIADCZENIA 

 

 Oświadczam, że wszystkie przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

oraz zobowiązuję się podawać do wiadomości Klubu wszelkie zaistniałe zmiany. 

 Oświadczam, że moje Dziecko jest i będzie poddawane (w okresie uczęszczania do 

Klubu) obowiązkowym szczepieniom zgodnie z aktualnym Programem Szczepień 

Ochronnych ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

 Wyrażam zgodę na wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych przy moim 

dziecku podczas pobytu w Klubie.  

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ćwiczeniach ruchowych oraz wszystkich 

zajęciach i imprezach organizowanych przez Klub. 

 W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na 

podjęcie działań przed-medycznych przez pracowników Klubu a w razie konieczności 

przewiezienie do szpitala i wykonanie zabiegów specjalistycznych. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Klubu. 

 Zobowiązuję się do regularnego wnoszenia opłat za czesne i żywienie w terminie do 

5-go każdego miesiąca. 

 Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka do Klubu najpóźniej do godziny 8:45. 

 Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem 

mojego Dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w 

celach promocyjno-reklamowych Klubu.  

 Jestem świadomy, że warunkiem rezerwacji miejsca i przyjęcia dziecka do Klubu jest 

dokonanie opłaty wpisowej w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka 

przez klub dziecięcy RereKumkum Angelika Klimowicz, ul. Partyzantów 24/4 05-123 Chotomów.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW / OPIEKUNÓW:  

 

…..……………………………………………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

W związku z realizacją wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych 

osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest klub dziecięcy RereKumkum Angelika Klimowicz,  

05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 24/4, reprezentowany przez Dyrektora Klubu –  

Angelikę Klimowicz. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Angelikę Klimowicz,  

z którym mogę kontaktować się w sprawach ochrony moich danych osobowych  

pod nr telefonu – 662 633 761. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w 

przyszłości umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

4. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawowania należytej opieki nad 

dzieckiem przez okres uczęszczania dziecka do klubu, a po jego zakończeniu do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. 

5. Mam prawo do:  

1) żądania od administratora dostępu do powierzonych danych osobowych,  

2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

3) usunięcia przetwarzanych danych,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie narusza przepisy RODO,  

6. Powierzone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7.  Powierzone dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.  

 
 
Administrator Danych Osobowych 

 Angelika Klimowicz 


