REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRYWATNEGO ŻŁOBKA ZIELONY MOTYLEK ORZ ŻŁOBKA
UNIWERSYTECKIEGO ZIELONY MOTYLEK W RZESZOWIE

Opłaty za pobyt w żłobku Zielony Motylek ul. Mazowiecka 56 i Robotnicza 2f w Rzeszowie ,
zwanym dalej Placówką, reguluje cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.
Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.
O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku, Placówka informuje na bieżąco w
swojej siedzibie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia
zmian. W przypadku nieobecności dziecka oraz przy rezygnacji z umowy opłata za
niewykorzystane dni z abonamentu / czesnego nie jest zwracana.
Placówka funkcjonuje cały rok – wyłączając dni wolne określone w „Kalendarzu Dani
Wolnych” oraz święta kalendarzowe oraz soboty i niedziele.
Kalendarz Dni Wolnych jest przedstawiany rodzicom do wiadomości najpóźniej do końca
września danego roku.
Zarówno rodzice jak i personel mogą zażądać przeglądu dziecka w obecności dyrektora
Placówki przy wpisie bądź wypisie dziecka z Placówki w celu wykrycia ewentualnych
uszkodzeń ciała.
Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieką
Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica
rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz
popołudniu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki dziecięce,
pielęgniarki, położne i pedagodzy. Do obowiązków pracowników należy dbałość o
bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.
Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Placówce jest podpisanie umowy na minimum
jeden miesiąc i maksymalnie do ukończenia przez dziecko 3 roku życia o raz terminowe
uiszczanie czesnego.
Opłata wpłacana jest na konto bankowe placówki.
W ramach czesnego gwarantujemy: opiekę, śliniak, nocnik, łóżeczko/leżaczek, materiały
plastyczne, adaptację (5 dni przed datą obowiązywania umowy), wszystkie zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne.

Rodzic zapewnia dziecku całodzienne wyżywienie (gotowe posiłki są przechowywane a
następnie podgrzane i podane dziecku o określonej przez plan dnia bądź rodzica porze) bądź
jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wyżywienie zawartej w cenniku.
W przypadku własnego wyżywienia rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za
pełnowartościowość i świeżość posiłków.
Wyprawka powinna zawierać: pieluchy jednorazowe, prześcieradło, ®ręczniczek, mokre
chusteczki, komplet ubrań na zmianę, pantofle/skarpetki dla niemowląt lub pantofelki
niemowlęce, zestaw do karmienia (butelki/kubeczki na mleko i/lub soczek bądź kubek
"niekapek"), smoczek z zapinką, (jeżeli dziecko używa), ulubiona Przytulankę bądź pieluszkę
tetrową, poduszkę oraz kocyk.
Placówka nie pobiera opłaty wpisowej, niemniej jednak warunkiem rezerwacji miejsca w
placówce jest wypełnienie i podpisanie „karty zapisu dziecka do żłobka” oraz wpłata 300 zł
zaliczki. W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca zaliczka nie jest zwracana.
W przypadku zapisu dwojga dzieci zniżka 20% czesnego na drugie dziecko.
W przypadku nieobecności dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności do godziny
8: 30 rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę. W przypadku
nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż 3 dni bez informowania o tym fakcie, Placówka
może powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby (np. policję).
W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Placówka wzywa rodzica do uregulowania
zaległych opłat. Jeżeli po wezwaniu rodzic w dalszym ciągu nie poczuwa się do obowiązku
uregulowania długu. Placówka ma prawo wykreślić dziecko z listy przyjętych do żłobka.
Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
Rodzic ma obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie
przyprowadzenia go do Placówki. DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.
Rodzice po otrzymaniu informacji od personelu Placówki o chorobie dziecka (gorączka,
wymioty, biegunka) zobowiązani są do jego odebrania w ciągu 90minut. W innym przypadku
personel wzywa lekarza i rodzic ponosi koszt wizyty.
W przypadku odebrania dziecka chorego z Placówki dnia następnego dziecko zostanie
przyjęte do Placówki tylko i wyłącznie po okazaniu personelowi zaświadczenia od lekarza
medycyny potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
Personel żłobka nie może podawać dzieciom żadnych lekarstw wliczając lekarstwa
pozostawionych przez rodziców. W przypadku nieuleczalnej lub przewlekłej choroby dziecka
związanej z koniecznością podawania leków, podają je Rodzice lub prawni opiekunowie.

W przypadku zatajenia przez Rodziców informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka
Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje zdrowotne dziecka
Rodzice dzieci na dietach proszeni są o pisemny szczegółowy wykaz produktów i potraw,
które dziecko uczulają.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 rodzice na odrębnym
dokumencie wyrażają lub odmawiają wyrażenia zgody na publikację zdjęć, nagrań radiowych
i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach
masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Placówki.
Obiekt jest monitorowany, więc podpisanie umowy wiąże się z wyrażeniem przez Rodziców
zgody przetwarzanie wizerunku dziecka w systemie kamerowym.
Rodzice zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim login-u i hasła do intranetu a
dla bezpieczeństwa Placówka zastrzega sobie prawo do ich zmiany raz w miesiącu.
W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między właścicielką Placówki a Rodzicem.
Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia żłobka.
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