Regulamin Klubu Dziecka „Magic Land”
1.

Klub Dziecka jest placówką prywatną finansowaną z czesnego wpłacanego przez rodziców
naszych wychowanków.

2.

Siedziba Klubu Dziecka znajduje się w Jelczu-Laskowicach przy ul. Gimnazjalnej 1.

3.

Organem prowadzącym jest Klub Dziecka „Magic Land” Dariusz Adamowski.

4.

Klub Dziecka jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 –16:30.

5.

Klub przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

6.

Wysokość miesięcznego czesnego za pobyt dziecka w Klubie ustalana jest na okres
12 miesięcy i ogłaszana minimum 1 miesiąc przed jej wprowadzeniem. W przypadku
znacznego wzrostu bieżących kosztów lub inflacji, Klub zastrzega sobie prawo do
zwiększenia czesnego przed upływem 12 miesięcy.

7.

Klub Dziecka funkcjonuje cały rok z dwutygodniową przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu
lub sierpniu. Opłata za taki miesiąc jest obniżona o 30%.

8.

Klub zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie składające się z 3 posiłków: śniadania,
dwudaniowego obiadu i podwieczorka. Obiad dostarcza zewnętrzna firma cateringowa.
Stawka żywieniowa dzienna ustalana jest na okres 12 miesięcy i ogłaszana minimum
1 miesiąc przed jej wprowadzeniem. W sytuacji znacznego wzrostu cen produktów
spożywczych na rynku, stawka żywieniowa może wzrosnąć w trakcie roku.

9.

Miesięczna kwota za wyżywienie obliczana jest na podstawie ilości dni obecności dziecka w
Klubie w poprzednim miesiącu. Opłata za wyżywienie pobierana jest na początku kolejnego
miesiąca.

10.

W przypadku nieobecności dziecka w danym dniu, rodzic zobowiązany jest poinformować
placówkę do godz. 9:00 pod telefonem: 604 859 063. W przeciwnym razie może zostać
naliczona opłata za wyżywienie w tym dniu.

11.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnosić opłatę miesięczna za czesne i
wyżywienie do 10. dnia każdego miesiąca (do 5. dnia miesiąca rodzice są informowani
drogą mailową lub sms-ową o wysokości opłaty za wyżywienie).

12.

Nieobecność dziecka nie stanowi podstawy do zmniejszenia wysokości czesnego. W
wyjątkowych przypadkach, jak choroba dziecka udokumentowana zaświadczeniem
lekarskim, skutkująca nieobecnością dziecka przez ponad miesiąc, Klub na pisemną prośbę
rodzica może obniżyć wysokość miesięcznego czesnego maksymalnie o 30%.

13.

Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczają na konto jednorazową
bezzwrotną opłatę wpisową do Klubu w wysokości 400 zł (obejmuje ona ubezpieczenie
NW, materiały plastyczne i dydaktyczne, okazjonalne upominki dla dzieci). Data
uiszczenia wpisowego decyduje o kolejności zapisu dziecka do Klubu. Warunkiem
zwolnienia z w/w opłaty przy zapisie na kolejny rok szkolny jest zachowanie ciągłości opłat
za cały rok.

14.

Opłaty można dokonywać gotówką w biurze lub przelewem na konto: KLUB DZIECKA
„MAGIC LAND” Dariusz Adamowski, ul. Gimnazjalna 1, 55-220 Jelcz-Laskowice, nr
konta: 81 1050 1575 1000 0092 0295 6125. W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka.

15.

W ramach opłaty podstawowej dzieci będą uczestniczyły w następujących zajęciach: język
angielski, gimnastyka, taniec, rytmika, plastyka, zajęcia z logopedą.

16.

Okresowo mogą być prowadzane inne dodatkowo płatne zajęcia (np. kulinarne, sportowe,
szachy). Rodzice będą informowani z wyprzedzeniem o takich zajęciach.

17.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z
Klubu osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię,
nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).

18.

Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia i nie może być pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.

19.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 16:30. W
przypadku pozostawienia dziecka pod opieką Klubu po godzinach otwarcia naliczana jest
dodatkowa opłata: 20 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut.

20.

Dzieci należy przyprowadzać do godziny 9:00, chyba że indywidualnie ustalono inaczej.
Jeśli dziecko ma być jednorazowo przyprowadzone o innej porze, należy powiadomić
pracowników Klubu telefonicznie danego dnia do godziny 9:00.

21.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka.

22.

Dziecko może być skreślone z listy uczestników w przypadku, gdy zachowanie dziecka
wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej, lub w przypadku braku
opłaty za czesne.

23.

Na czas pobytu w Klubie rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w kapcie i ubranie na zmianę.

24.

Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca
kalendarzowego.

25.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

CENNIK
obowiązujący od 1 czerwca 2020

Miesięczna opłata bez wyżywienia: 800,00 zł
Dodatkowa opłata za wyżywienie wynosi: 12,50 zł dziennie.

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

