Umowa o świadczenie usług

Zawarta w dniu.......................... pomiędzy Klubem dziecięcym Bajtel w Rybniku,

ul. Nadbrzeżna 61, reprezentowanym przez:

Anetę Przeczek, zwaną dalej Klubem,

a Rodzicem/Opiekunem …...........................................................................

zamieszkałym w …........................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria i nr
….....................................................................

wydanym przez
…..................................................................................................................

zwanym dalej Usługobiorcą, o świadczenie usług dla dziecka:

1.imię i nazwisko …....................................................................
2.data urodzenia ….........................................................................
3.adres ….....................................................................................

§1

Klub zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa podczas pobytu na
terenie Klubu, realizowania celów i zadań opisanych w Statucie.

§2

Usługobiorca oświadcza, iż jego dziecko będzie korzystać z usług Klubu w
godzinach:

…......................................................................................................................................

§3

Opłaty za pobyt dziecka w Klubie należy uiszczać z góry za dany miesiąc do 5 dnia
każdego miesiąca.

Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności.

Opłaty wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy

NORDEA 63 1440 1390 0000 0000 1652 5685

lub gotówką w siedzibie Klubu.

Brak opłaty w terminie do 15 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty
wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie
skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

Ponowne podpisanie umowy wiąże się z ponownym uiszczeniem opłaty wpisowej.

§4

Klub może odstąpić od niniejszej umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1.Usługobiorca nie wniesie opłaty w wyznaczonym terminie
2.zachowanie dziecka Usługobiorcy uniemożliwia pracę lub stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych dzieci

§5

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1.statut,
2.regulamin organizacyjny,
3.karta zgłoszeniowa dziecka,
4.karta informacyjna o dziecku,
5.cennik.

§6

Umowa zawarta jest na okres od …........................... do …..................................

§7

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z 2-tygodniowym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

Klub zachowuje prawo do pełnej odpłatności za miesiąc, w którym nastąpiło
wypowiedzenie umowy.

§8

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Usługobiorca Klub

