Regulamin
1. Przytulne Gniazdko mieści się przy ul. Tapicerskiej 16A w Warszawie.
2. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi do
3,5 roku życia. Zapisy prowadzone są przez cały rok.
3. Placówka czynna jest przez cały rok kalendarzowy, pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00
do 18:00. W Wigilię - 24 grudnia jest czynna do godziny 13:00, w Sylwestra do godziny
16:00. Weekendy dodatkowo płatne, należy poinformować wcześniej o takiej
ewentualności, jednakże tylko w miarę posiadanych możliwości personalnych.
4. Do odbierania dziecka upoważnieni są Rodzice/Opiekunowie prawni oraz wskazani przez
nich pisemnie Opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna
odbierającego dziecko.
5. Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
6. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać zdrowe dzieci do Placówki.
7. Opiekun dzienny podejrzewając, że dziecko jest chore, nie przyjmuje go pod opiekę. W
takiej sytuacji, dziecko może być przyjęte wyłącznie na podstawie aktualnego
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że może ono przebywać w grupie innych
dzieci, nie stwarzając zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby. Rodzic/Opiekun po
przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o
stanie zdrowia dziecka.
8. Personel Przytulnego Gniazdka nie podaje lekarstw dzieciom.
9. W razie choroby dziecka, powiadomieni Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do jego
odbioru w przeciągu dwóch godzin od momentu otrzymania takiej informacji.
10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do pozostawienia dziecka w pełni przygotowanego
do całodziennego pobytu (ubranko na zmianę, kapcie, pieluszki, kremy pielęgnacyjne i
inne niezbędne akcesoria wymienione w Wyprawce Malucha). Placówka nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie ubrań powstałych w wyniku zabawy w trakcie zajęć
prowadzonych w salach i placu zabaw. Po rozwiązaniu umowy ubranka i rzeczy
pozostawione w Klubie Malucha, są do odebrania przez 30 dni kalendarzowych.
11. Wyrażam zgodę na pobyt dziecka w grupie ośmioosobowej. W razie potrzeby wyrażam
zgodę na ewentualny dłuższy pobyt dziecka w placówce. Do odbioru dziecka uprawnieni
są Rodzice/Opiekunowie lub osoby wskazane w Karcie zgłoszenia dziecka do Przytulnego
Gniazdka. (Załącznik nr 2 do umowy).
12. Przytulne Gniazdko zapewnia profesjonalną opiekę dostosowaną do wieku dziecka, zajęcia
edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne i tematyczne oraz dostęp do literatury
dziecięcej i zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka.
13. Dziecko uczęszczające do Przytulnego Gniazdka otrzymuje posiłki zapewniane przez
Rodzica, bądź firmę cateringową (opcja dodatkowo płatna śniadanie 3zł, obiad z dwóch
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dań i kompocik owocowy 8zł, podwieczorek 3 zł). Śniadania i podwieczorki zamawia się
lub odwołuje dzień wcześniej do godziny 14:00. Obiady można zamówić lub odwołać
każdego dnia do godziny 8:00. Odwołanie posiłków w podanych godzinach skutkuje
nienaliczaniem wyżej wymienionych opłat.
14. Organizacja i plan zajęć w klubiku określa ramowy rozkład dnia.
15. W celu zapisania dziecka do Przytulnego Gniazdka Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 500 zł. Opłata ta jest bezzwrotna i pobierana
jednorazowo na cały okres uczęszczania dziecka do Placówki. Opłatę należy uiścić w
placówce w celu rezerwacji miejsca dla dziecka.
16. Miesięczne czesne za pobyt dziecka w Przytulnym Gniazdku wynosi:
a. Abonament całodzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 – czesne
wynosi 1100 zł.
b. Abonament za 2 dni w tygodniu – czesne wynosi 650 zł.
c.

Abonament za 3 dni w tygodniu – czesne wynosi 750 zł.

d. Abonament za 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku – czesne wynosi 850 zł.
e. Przytulne Gniazdko zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Rodzic/Opiekun ma
prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
17. Rodzice/Opiekunowie mają prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny.
Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej (wzór wypowiedzenia dostępny
na naszej stronie), zawsze z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia na skutek
ostatniego dnia miesiąca.
18. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5-go dnia każdego miesiąca za
dany miesiąc, w Placówce. Jeżeli 5 dzień przypada na dni weekendowe opłata powinna
być uiszczona przed tymi dniami. Brak dokonania opłaty w wyżej wymienionym terminie
skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak
zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest
jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od
ponownego uiszczenia wpisowego.
19. Nieodebranie dziecka z Przytulnego Gniazdka przed upływem wymiaru godzin
przewidywanych w wykupionym pakiecie (ale w godzinach pracy klubu, tj. do godz. 18),
spowoduje naliczanie dodatkowej opłaty w wysokości 15zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Kwota ta płatna jest przy odbiorze dziecka osobie dyżurującej.
20. W przypadku nieoczekiwanego pozostawienia dziecka z opiekunem dziennym dłużej niż do
godziny 18:00, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka pobierana jest opłata w
wysokości 30zł. Kwota ta płatna jest przy odbiorze dziecka osobie dyżurującej.
21. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi mają ubezpieczenie OC.
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22. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących
rozwoju i zdrowia dziecka oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez
Rodziców/Opiekunów, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka
lub stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu w Placówce. Zatajenie przez
Rodzica powyższych informacji wyłącza winę Placówki w nadzorze nad dzieckiem.
23. Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu Przytulne Gniazdko jest podpisanie przez Rodziców
umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
24. Nieobecność dziecka w Placówce nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty
miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.
25. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub
innej przyczynie nieobecności dziecka. Najpóźniej godzinę przed planowanym przyjściem
dziecka do Placówki.
26. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub danych kontaktowych Rodzic jest
zobowiązany do powiadomienia Klubu Przytulne Gniazdko.

regulamin przedstawił

akceptuję powyższy regulamin
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