UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zaczarowany domek - kolejne szanse dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy
RPZP.06.06.00-32-K023/18

Zawarta w Koszalinie w dniu ………………………………………,

Pomiędzy :
………………………………………………..

…………………………………………………

Imię i nazwisko Mamy / Opiekuna

Imię i nazwisko Taty / Opiekuna

Dziecka

Dziecka

………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………

Adres zamieszkania

Numer telefonu

a
Przedszkole i Żłobek „Zaczarowany domek” Urszula Bartkiewicz ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309
Koszalin reprezentowaną przez mgr Urszulę Bartkiewicz – właścicielkę placówki (Organizator Projektu)
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa stron umowy
w projekcie „Zaczarowany domek - kolejne szanse dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek
pracy” nr RPZP.06.06.00-32-K023/18 realizowanym w okresie 01-04-2019 - 31-08-2020 w ramach
Działania RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze
środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Zapewnienie opieki nad dzieckiem w żłobku będzie odbywało się zgodnie z zapisami Regulaminu.
Podpisując niniejszą Umowę Uczestnik Projektu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie oraz wyraża zgodę na zapewnienie opieki nad jego dzieckiem na warunkach
opisanych w wymienionych dokumentach.

§3
Rodzic/opiekun dziecka podpisując niniejszą umowę oświadcza, że został poinformowany przez
Organizatora projektu, iż projekt „Zaczarowany domek - kolejne szanse dla rodziców dzieci do lat 3
powracających na rynek pracy” nr RPZP.06.06.00-32-K023/18 jest realizowany w ramach Działania
RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§4
Na mocy niniejszej umowy Organizator Projektu zobowiązuje się do:
a) rzetelnego zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w ramach projektu,
b) zapewnienia możliwości odbycia indywidualnych konsultacji z nauczycielami wychowania
przedszkolnego dotyczących postępów edukacyjnych dziecka,
c) zapewnienia realizacji dodatkowych zajęć zgodnych z założeniami projektu
d) przestrzegania polityk i zasad wspólnotowych szczególnie polityki równych szans i niedyskryminacji
oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju.
§5
Na mocy niniejszej umowy Rodzic/opiekun dziecka- uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) regularnego i aktywnego uczestnictwa w projekcie na zasadach w nim określonych,
b) przestrzegania zapisów regulaminu projektu,
c) wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji oraz list dostarczanych przez Organizatora projektu przez
cały okres trwania Projektu oraz dostarczania wskazanych przez Organizatora projektu dokumentów
niezbędnych do realizacji Projektu,
d) poddawania się monitoringowi służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji,
§6
Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej nad
dzieckiem w Niepublicznym Żłobku „Zaczarowany Domek”.
…………………………………………………………………………………………………………………….(Imię i nazwisko dziecka)
……………………………………………………………………………………………………………………(Data i miejsce urodzenia)
………………………………………………………………………………………………………………………….. (Adres zamieszkania)

§7
Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020r.

§8
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez placówkę w zakresie sprawowania nad dzieckiem
funkcji:
a) wychowawczej,
b) dydaktycznej,
c) opiekuńczej
w trakcie pobytu dziecka w placówce, w dniach i godzinach określonych w § 4 niniejszej Umowy.

2. Rodzic zobowiązuje się do wszelkiej współpracy z opiekunami grupy mającej na celu jak najlepsze
sprawowanie wyżej wymienionych funkcji.

3.

W

ramach

uczestniczenia

w

projekcie

dziecko

będzie

mogło

uczestniczyć

w następujących zajęciach: rytmika, język angielski, logopedia, warsztaty plastyczne oraz brać udział
w atrakcjach przygotowanych przez personel.

§9
Placówka pracuje 12 miesięcy w roku w godzinach od 7:00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku
do piątku.

§ 10
Placówka „Zaczarowany Domek” zastrzega sobie możliwość zamknięcia w okresie wakacyjnym na czas
2 tygodni w celu wykonania prac remontowych. Decyzja w wyżej wymienionej sprawie musi zapaść i
zostać przekazana Rodzicom najpóźniej do 31 stycznia danego roku szkolnego.

§ 11
1. W związku z realizacją projektu unijnego „Zaczarowany domek - kolejne szanse dla rodziców dzieci
do lat 3 powracających na rynek pracy” RPZP.06.06.00-32-K023/18 rodzic/opiekun dziecka w okresie
trwania projektu tj. od 01.09.2019 do 31.08.2020 jest zwolniony z opłat (czesnego) za przedszkole.

2. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, składające się z 4 posiłków dziennie. Stawka
żywieniowa dzienna to 11 zł. Rodzic/opiekun dziecka w okresie trwania projektu tj. 01.09.2019 do
31.08.2020 jest zobowiązany do wniesienia opłat miesięcznych w wysokości 231,00 złotych (słownie:
dwieście trzydzieści jeden złotych). Całość opłat przeznaczona będzie na pokrycie wkładu własnego do
projektu pn. unijnego „Zaczarowany domek - kolejne szanse dla rodziców dzieci do lat 3 powracających
na rynek pracy” RPZP.06.06.00-32-K023/18 i nie stanowi dochodu projektu i beneficjenta
§ 12
Opłata za wyżywienie dziecka jest pobierana jest z dołu, do 5.każdego miesiąca. Należy ją uiszczać
przelewem na konto:
Żłobek Ekologiczno-Językowy „Zaczarowany Domek”

75 1090 1711 0000 0001 3509 2083 Bank Zachodni WBK
Za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek placówki.

§ 13
Odbiór dzieci możliwy jest tylko przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się możliwość odbioru
dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców lub Opiekunów. W przypadku
upoważnienia osób niepełnoletnich do odbioru dziecka, Rodzice ponoszą odpowiedzialność
za zaistniałe zdarzenia w drodze powrotnej do domu.

§ 14
W razie nagłej choroby dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza pomoc oraz natychmiast
o zaistniałym fakcie powiadomieni zostaną rodzice. Dziecko chore nie może uczęszczać
do placówki.
§ 15
Dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających do żłobka w przypadku nie uiszczania opłat
za wyżywienie w placówce w terminie określonym w § 9 i bezskutecznym upływie wyznaczonego
dodatkowego 7-dniowego terminu do wykonania świadczenia.

§ 16
Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
z zastrzeżeniem od 1. następnego miesiąca.
§ 17
Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań z udziałem dzieci na stronach internetowych
i w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych placówki. Placówka przedszkolna
„Zaczarowany Domek” zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów nieetycznych,
obraźliwych i negatywnie wpływających na wizerunek dziecka i rodziców.
§ 18
1. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą
dążyły do uzyskania konsensusu, a w przypadku braku jego uzyskania, będą one poddane
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora projektu.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. Rodzic/opiekun dziecka - uczestnik projektu, podpisując niniejszą umowę, oświadcza, iż został
uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego.

.....................................................................
Rodzic/Opiekun dzieckaUczestnik projektu

.............................................................
Organizator Projektu

