UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”
zawarta w dniu ……………. roku w Białymstoku pomiędzy:
Lucky Star Ewa Bałtyk z siedzibą w Białymstoku, ul. K.E.N 38 lok. U7, 15-687 Białystok, NIP
9661654855, REGON 200272057,
reprezentowaną przez:
mgr Ewę Bałtyk - kierownika,
zwaną w dalszej treści „Organizatorem Projektu”
a
Rodzicem
ul.

………………………………………………………………

……………………………………..,………………………………..

zamieszkałym

(…..-…….),

nr

PESEL

……………………………….., zwaną w dalszej treści „Uczestnikiem”,
o następującej treści:
Organizator Projektu i Uczestnik zwani będą w dalszej treści łącznie „Stronami”, zaś każdy z tych
podmiotów osobno „Stroną”.
Preambuła
Niniejsza Umowa zawarta zostaje w ramach Projektu „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice –
szczęśliwe dzieci” (zwaną dalej “Projekt”), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w

ramach

Europejskiego

Województwa

Funduszu

Podlaskiego

na

lata

Społecznego,
2014-2020,

Regionalnego
Oś

Programu

Priorytetowa

Operacyjnego

Przedsiębiorczość

i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Priorytet
inwestycyjny 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości
wynagrodzeń za taką samą pracę.
Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do 25 Rodziców/Opiekunów z miasta Białystok
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.
Wszelkie informacje związane z realizacja Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej www.wesoledinusie.pl

§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika w Projekcie w następujących formach
wsparcia:
• Świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w wieku do lat 3:
……………………………………………………, zamieszkałym ……………………...…
………………………………, nr PESEL ………………… data urodzenia ………………
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2. Uczestnik został wybrany zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie rekrutacji i udziału
w Projekcie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Uczestnik zobowiązuje się do doręczenia Organizatorowi Projektu dokumentów, o których mowa
w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.

§2
1. Umowa między Stronami zawarta zostaje na czas określony od 01.09.2019 do 30.06.2021 (22
miesiące).
2. Strony obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia usługi opiekuńczej liczony od dnia
złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca. W okresie
wypowiedzenia Uczestnik korzysta z usług Organizatora Projektu, który w tym czasie ogłasza
nabór na zwalniane w placówce miejsce.

§3
Placówka pracuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6:35-17:00; z wyłączeniem:
Wigilii, 2 maja, 2 listopada, 27-28 grudnia (przerwa świąteczna), dniu po Święcie Bożego Ciała oraz
10 dni w okresie wakacyjnym (przerwa wakacyjna). Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony
na tablicy ogłoszeń najpóźniej w miesiącu kwietniu br. poprzedzającego okres wakacyjny.
Z tytułu dni wolnych placówka nie przyznaje rabatów ani zwrotów z czesnego. Usługobiorca
zawierając niniejszą umowę nie zgłasza zastrzeżeń do tego zapisu.

§4
1. Odpłatność miesięczna za opiekę (czesne): wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
złotych).
2. Czesne miesięczne płatne jest do 5-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI: 16 1050 1823 1000 0097 1486 9410 Lucky Star Ewa Bałtyk w tytule: Imię
i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnosi się opłatę.
3. Jeśli Usługobiorca dopuszcza się zwłoki w opłacie czesnego za 2 okresy rozliczeniowe. tj. nie
wykonuje zobowiązania z umowy wzajemnej, Organizator Projektu wezwie go pisemnie
i wyznaczy dodatkowy jednomiesięczny termin do opłaty zaległego czesnego z zagrożeniem, że
w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (1 miesiąc) będzie on uprawniony do
niezwłocznego odstąpienia od umowy, wystosowania wezwania do zapłaty za cały zaległy okres
wraz z odsetkami ustawowymi wraz z pisemnym powiadomieniem Uczestnika.
4. Usługi świadczone w Placówce są odpłatne. Wpłacone czesne nie podlega zwrotowi za
wyjątkiem przyczyn (sytuacji) leżących po stronie Placówki (np. rażące naruszenie zasad umowy
w zakresie opieki nad dzieckiem, wskazanych w §5, konieczność zamknięcia Placówki na skutek
decyzji właściwych organów administracji lub w następstwie zdarzeń wynikających z działania
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siły wyższej, np. awaria elektryczna, awaria hydrauliczna, wprowadzenie podwyżki opłat
niezaakceptowanych przez Uczestnika.

§5
1. Organizator Projektu zobowiązuje się do:
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce,
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb
rozwojowych,
d) organizacji zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój
psychomotoryczny dziecka
e) wspomagania wychowawczej roli rodziny,
f) zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
g) zapewnienia wyżywienia: trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz
podwieczorek),
h) zapewnienia przestrzegania wymagań w zakresie ochrony informacji o dziecku i rodzicach
oraz ochrony danych osobowych i innych uważanych za poufne, stosownie do wytycznych
ustawowych.

§6
Rodzice zobowiązują się do:
a) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu organizacyjnego oraz Statutu Placówki,
b) osobistego przyprowadzania dziecka do żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub
pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej
c) przyprowadzenia do żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do uczestnictwa w zajęciach,
d) terminowego uiszczania opłaty do 5-go dnia każdego miesiąca.

§7
Uczestnik posiada uprawnienia do rozwiązania umowy na wypadek niewywiązywania się z podjętych
w §5 przez Organizatora Projektu zobowiązań z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. W takim przypadku złożyć należy na ręce kierownika placówki pismo z opisem
zastrzeżeń. Kierownik placówki w terminie 7 dni składa Uczestnikowi pisemne wyjaśnienia.

§8
Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora Projektu o stanie zdrowia dziecka, przebytych
chorobach, alergiach oraz przyprowadzać do Placówki jedynie zdrowe dziecko.
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§9
1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych,
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: D. U. z 2016 r. poz. 922)
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi
zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych.

Jednocześnie

brak

wyrażenia

zgody

na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z brakiem możliwości
udzielonego wsparcia w ramach Projektu.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Projektu wyłącznie w celu
udzielonego wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości
w ramach Projektu.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator Projektu przestrzega zasad wskazanych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2016 r. poz. 922)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
5. Organizator

Projektu,

w

przypadku

przetwarzania

danych

osobowych

w

systemie

informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich wyłącznie w systemie informatycznym:
centralny system teleinformatyczny.

§ 10
1. Uczestnik: wyraża / nie wyraża (*niepotrzebne skreślić) zgodę na robienie zdjęć, filmów
z udziałem Dziecka dotyczących wydarzeń żłobkowych, a także ich publikację na stronie
internetowej Niepublicznego Żłobka, funpage-u żłobka na Facebook-u w celach promocyjnomarketingowych. Placówka zobowiązuje się zachować wszelkie zasady etyczne, tak aby nie
wpływać negatywnie na wizerunek Dziecka i jego Rodziców/Opiekunów Prawnych.
2. W przypadku nie wyrażenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka
- opiekunki dziecięce nie będą robić dziecku zdjęć podczas jego pobytu w Placówce.

§ 11
1. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej umowy, Strony
postarają się rozwiązać w sposób polubowny na zasadzie porozumienia. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy Regulaminu rekrutacji
i udziału w projekcie projektu „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

……………………………
Uczestnik

……………………………
Organizator Projektu
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