REGULAMIN ŻŁOBKA i KLUBU DZIECIĘCEGO TAAki Maluch i KLUBU DZIECIĘCEGO TAAki Maluch II

§ 1. Informacje podstawowe
1. Żłobek i Klub Dziecięcy TAAki Maluch i Klub Dziecięcy TAAki Maluch II, zwane dalej jako Placówka, sprawuje funkcje
opiekuńcze do 10 godzin dziennie nad Dziećmi w wieku od 20 tygodnia (żłobek) i 1rok(klub) do 3 roku życia.
2. Placówka jest czynna w godzinach od 7.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Placówka zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci,
wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym i inspirującym środowisku.
4.Usługi świadczone przez Placówkę są odpłatne, a zasady rozliczania ustalane są w umowie świadczenia usług
zawieranej pomiędzy placówką a Rodzicem.

§ 2. Bezpieczeństwo Dzieci
1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani
dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.
2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.
3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.
4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Placówki zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie
zostanie przyjęte.
5. Placówka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki
sprawowanej przez placówkę.
6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do
prywatności.
7. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Placówka niezwłocznie
poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu
wskazany jako kontaktowy w Oświadczeniu Rodzica, załączonym do Umowy Uczestnictwa w projekcie. W przypadku
wystąpienia takiej sytuacji Placówka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z Rodzicami lub
Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów.

§ 3. Organizacja dnia
1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Placówki zobowiązani są dostarczyć wyprawkę.
2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa umowa. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych
potrzeb i możliwości Dzieci
3. Wyżywienie (w przypadku gdy placówka ustali z Rodzicem korzystanie z cateringu):

Placówka zapewnia, w zależności od podpisanej umowy dwa lub trzy posiłki w trakcie pobytu dziecka w placówce: dla
grupy przedpołudniowej: śniadanie i obiad, dla grupy popołudniowej obiad i podwieczorek, dla dzieci przebywających w
placówce cały dzień: śniadanie, obiad i podwieczorek.
4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np.
alergie).

§ 4. Dodatkowe zajęcia
W ramach organizacji dnia, Placówka oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym:
- Zajęcia rozwojowe z programu TAAkA GłowA
- Zajęcia dodatkowe, np. muzyczne, plastyczne, językowe: angielski, gimnastyka – w zależności od dnia

§ 5. Opłaty
1. Brak dokonania opłaty w terminie do 1-wszego dnia każdego miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z
wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty.
2. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z
rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego
miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.
3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Placówki skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny
ponadpakietowe 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Opłaty za pobyt Dziecka w Placówce wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy w mBank:
94114020040000390275960999.
5. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania
umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu.

§ 6. Inne postanowienia
1. Placówka może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Rodzic działa na szkodę Placówki.

Aktualizacja regulaminu obowiązuje od dnia 01.09.2021

