Regulamin
Niepublicznego Żłobka Fiku Miku
w Krakowie ul. Gwieździsta 7
1. Niepubliczny Żłobek Fiku Miku sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo –
dydaktyczną.

2. Opłaty za pobyt w Niepublicznym Żłobku Fiku Miku reguluje cennik, który stanowi
integralna częścią Regulaminu. Podpisanie umowy z Niepublicznym Żłobkiem Fiku Miku
oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
3. Niepubliczny Żłobek Fiku Miku funkcjonuje w godzinach 6:30 do godziny 17:30
w
dni powszednie od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku, z wyjątkiem świąt oraz
dni ustalonych przez dyrektora dniami wolnymi od pracy na początku każdego roku
szkolnego.
4. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania placówki będą przekazywane Rodzicom/
Opiekunom osobiście, na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej, wysłanej na
wskazany przez Rodziców/Opiekunów adres poczty elektronicznej.
5. Do placówki winny być przyprowadzane wyłącznie zdrowe Dzieci. Dziecko chore lub
dziecko, u którego występuje podejrzenie choroby, nie zostanie przyjęte do placówki.
6. Rodzic / Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązany jest do
odebrania Dziecka najszybciej jak to jest możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od
momentu uzyskania informacji o chorobie Dziecka.
7. W przypadku nieobecności dziecka trwającej dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej
przeziębieniem lub inną chorobą, na prośbę Żłobka Fiku Miku Rodzic /Opiekun jest
zobowiązany dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Dziecka.
8. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką
Rodziców/ Opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod
wyłączną opieką Rodzica / Opiekuna rano w trakcie przyprowadzania aż do momentu
przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka od
momentu zabrania z grupy.
9. Wydawanie Dzieci następuje tylko Rodzicom / Opiekunom lub osobie pełnoletniej
upoważnionej przez Rodziców/ Opiekunów po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem
ze zdjęciem.
10. Dziecko nie będzie przekazane osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
11. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania Dziecka
o ustalonych godzinach. Odebranie Dziecka z placówki winno nastąpić najpóźniej
o godzinie 17.30. Opłata za wydłużony pobyt dziecka w Niepublicznym Żłobku Fiku Miku
wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych) za każde rozpoczęte 15 minut opieki.
12. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry. Do obowiązków pracowników należy
dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.
13. Żłobek Fiku Miku oświadcza, że nie będzie podawać Dzieciom lekarstw.
14. Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci w Żłobku Fiku Miku trwają bezpłatnie do 2 godzin, po
wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z personelem placówki.
15. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku Fiku Miku jest złożenie wypełnionej
karty zgłoszenia, karty informacyjnej o dziecku oraz wpłacenie wpisowego i podpisanie
umowy. Obowiązkiem wynikającym z zapisania Dziecka w Żłobku Fiku Miku jest w
szczególności terminowe uiszczanie czesnego, opłat za wyżywienie, przestrzeganie
niniejszego regulaminu, Statutu Żłobka Fiku Miku oraz zawartej umowy.

16. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
17. Płatności należy dokonywać z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy
Niepublicznego Żłobka Fiku Miku.
18. W przypadku braku terminowej zapłaty czesnego Żłobek Fiku Miku zastrzega sobie prawo nie
przyjęcia Dziecka do placówki.
19. W przypadku zalegania przez Rodziców/Opiekunów z uiszczeniem którejkolwiek z opłat
dłużej niż 30 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym, to jest bez zachowania przyjętego w umowie terminu wypowiedzenia.
Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone po uprzednim wezwaniu
Rodziców/Opiekunów do zapłaty, sformułowanym już po wystąpieniu stanu uprawniającego
do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i wyznaczeniu dodatkowego terminu
na dokonanie zapłaty, po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu. Wezwania do
zapłaty dokonuje się w drodze korespondencji elektronicznej, wysłanej na wskazany przez
Rodziców/Opiekunów adres poczty elektronicznej.
20. W ramach wpłaconego wpisowego Żłobek Fiku Miku gwarantuje:
 materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itp.
 ręcznik, śliniak;
 pomoce dydaktyczne i edukacyjne m. in zabawki, książki,
 środki czystości – mydło, chusteczki higieniczne,
1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przynoszenia dla Dziecka pieluch i środków
pielęgnacyjnych innych niż wymienione w punkcie 20 powyżej w odpowiedniej ilości oraz o
odpowiedniej jakości.
2. Dzieci przebywające w Żłobku Fiku Miku na wniosek Rodziców/Opiekunów zostają

objęte ubezpieczeniem. Koszty ubezpieczenia ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
3. Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Dziecka na stronach
internetowych Żłobka Fiku Miku.

4. Rodzic / Opiekun oddając Dziecko pod opiekę Żłobka Fiku Miku zobowiązuje się dostarczyć:

 buty i ubranie na zmianę
 pieluchy, mokre chusteczki
 piżamkę, pościel (kocyk /kołderkę, poduszkę, prześcieradełko do łóżeczka
 butelkę
 ewentualnie szczotkę do włosów
2. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie znajdują postanowienia
Statutu, umowy pomiędzy Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami, a nadto obowiązują, jeśli
zostaną poczynione - indywidualne ustalenia między Żłobkiem Fiku Miku a
Rodzicami/Opiekunami.
3. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Żłobka Fiku Miku, informuje na
bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic/Opiekun ma prawo
wypowiedzenia umowy na zasadach i w terminie określonym w treści umowy. Przy rezygnacji
nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane dni z czesnego oraz wpisowego.
4. Regulamin został podpisany w dwóch kopiach dla Żłobka Fiku Miku
i Rodzica/Opiekuna
Akceptuję Regulamin
Kraków,
dnia ..........................

.....................................................................
Podpis Rodziców/Opiekunów

