Umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego
Zawarta w Szczecinie w dniu ................................................. pomiędzy:
Moniką Adamską-Hamrol prowadzącą działalność oświatową pod nazwą EXPERCIK Punkt Przedszkolny Szczecin ul..
Morenowa 22, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”
a ....................................................................................................., legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ...........................
nr

..................................,

(PESEL....................................................),

zamieszkałym/łą ...............................................................................………., urodzonym/ną dnia .............................................
w .............................................................., zwanym/ną dalej „Zleceniodawcą”.
§1
1.
2.

Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usługi opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej
w zakresie wychowania przedszkolnego na rzecz dziecka wskazanego w ust. 2.
Zleceniodawca
oświadcza,
że
jest
prawnym
opiekunem
dziecka:
..................................................................
…………………………………… urodzonego ............................. w …………………….. PESEL: ...............................,
zamieszkałego: ...............................................................................................................................
i powierza Zleceniobiorcy opiekę nad tym dzieckiem w czasie i na warunkach określonych niniejszą umową.
Szczegółowe warunki umowy określa Załącznik nr 1 - Regulamin Świadczenia Usług w Zakresie Wychowania
Przedszkolnego, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

3.

§2
1.

Umowa jest zawarta na czas określony od …………………………. do ………………………… .

2.

Usługi będą świadczone przez ……… dni w tygodniu w godzinach od …………… do ………… .

3.

Czesne wynosi ……………………… złotych miesięcznie.

4.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Zleceniodawca uiszcza opłatę wpisową w wysokości 300 zł, zaś Zleceniobiorca kwituje
odbiór tej kwoty.

1.
2.
3.

§3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z trzema (3) załącznikami, które stanowią: Regulamin
Świadczenia Usług w Zakresie Wychowania Przedszkolnego, Karta Zgłoszenia Dziecka oraz Karta Informacyjna Dziecka,
po jednym dla każdej ze Stron.

 Oświadczam, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznałem/am się z treścią Regulamin Świadczenia Usług w
Zakresie Wychowania Przedszkolnego i w pełni akceptuję jego treść.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu prowadzenia bieżącej
ewidencji związanej z realizacją kursu oraz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji przez Zleceniobiorcę.
 Wyrażam zgodę jako Opiekun Prawny Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w niniejszej
umowie w celu prowadzenia bieżącej ewidencji związanej z realizacją kursu oraz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji
przez Zleceniobiorcę.
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