
 

 

 

UMOWA 0411/………………Świetlica Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Tyńcu n/Ślęzą /…….. 

Zawarta w dniu……………………………………w Kobierzycach pomiędzy:  

Kobierzyckim Ośrodkiem Kultury, 55-040 Kobierzyce ul. Ludowa 7,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektor- mgr Marię Bokun 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej- Krystyny Białobrzeskiej, 

zwanym w  dalszej części umowy „KOK”, 

a  

Panem/ Panią……………………………………………………….., zamieszkałym/ą ………………………………………….. będącej/go 

rodzicem/opiekunem prawnym dziecka …………………………………………………….* 

tel. do kontaktów: 

e-mail do kontaktów: ______________________________________, 

zwanym dalej w  treści umowy „Uczestnikiem”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna także „Stroną”, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. KOK oświadcza, że w ramach prowadzonej statutowo działalności zobowiązuje się do zorganizowania zajęć edukacyjno 

– wychowawczych w Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Tyńcu n/Ślęzą, ul. Sportowa 1, 55 – 040 

Kobierzyce 

a. w terminie od 1.09. 2020 r. do 31.08. 2021 r. (z wyłączeniem jednego, wskazanego przez KOK  miesiąca w okresie wakacji, 

lipca lub sierpnia); 

b. w wymiarze 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.30 – 13.30. 

2. Dziecko może zostać zapisane do świetlicy w trakcie roku szkolnego najpóźniej do końca lutego, pod warunkiem, że 

ukończyło 3 lata. 

3. Świetlica funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw wakacyjnych, feryjnych, 

świątecznych. 

4. Usługi świadczone w Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej są bezpłatne. 

5. Świetlica nie zapewnia wyżywienia. 

6. Zasady organizacji oraz rekrutacji do Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej określa REGULAMIN ŚWIETLICY 

(umieszczony na stronie internetowej KOK www.kultura-kobierzyce.pl oraz tablicy ogłoszeń w Świetlicy). 

§ 2 

1. KOK zobowiązuje się do: 

a. opieki dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej; 

b. terminowego i prawidłowego prowadzenia zajęć wg opracowanego planu pracy; 

c. sprawdzania obecności na zajęciach; 

d. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu w Świetlicy i zajęć organizowanych przez opiekuna Świetlicy; 

http://www.kultura-kobierzyce.pl/


e. utrzymywania kontaktu niezbędnego do realizacji warunków niniejszej umowy z rodzicem/opiekunem prawnym na 

podstawie wskazanych w niniejszej umowie danych kontaktowych, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail i 

wiadomości SMS, na co rodzic/opiekun prawny wyraża  zgodę. 

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do : 

a. zapoznania się z Regulaminem Świetlicy; 

b. przyprowadzania do Świetlicy tylko zdrowego dziecka; 

c. przyprowadzania dziecka do  godz. 9.00 i odbierania do godz. 13.30; 

d. aktywnej współpracy z opiekunem Świetlicy w procesie edukacji i wychowania dziecka; 

e. natychmiastowego powiadomienia opiekuna Świetlicy o zmianie zameldowania oraz zamieszkania dziecka; 

f. przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie Świetlicy. 

§ 3 

KOK jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:                                        

a. gdy zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę opiekunowi lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych 

uczestników zajęć; 

b. braku współpracy pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, a opiekunem Świetlicy w kwestii rozwiązywania 

problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka; 

c. nieprzestrzegania zasad i przepisów zawartych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie Świetlicy i nie stosowania się do 
nich  pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do ich przestrzegania. 

§ 4 

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

§ 5 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc. 

§ 6 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część a Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i je akceptuje. 

§ 7 

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

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. 

2.  W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy właściwym do jej rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy 
dla miejsca siedziby KOK. 

§ 10 

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

 

 

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

Rodzic/ opiekun prawny 
                                  

  Kobierzycki Ośrodek Kultury 



 

Załączniki: 
1. Klauzula informacyjna; 
2. Oświadczenie RODO; 
3. Regulamin Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Tyńcu nad Ślęzą; 
4. Regulamin Zajęć Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Tyńcu nad Ślęzą przy ul. Sportowej 1 w okresie stanu 

epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2; 
5. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka uczęszczającego na zajęcia Świetlicy Edukacyjnej Dzieci Młodszych w 

Tyńcu nad Ślęzą, ul. Sportowa 1 w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego 
koronawirusem SARS-CoV-2; 

6. Zgoda Rodziców na mierzenie temperatury w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, 
spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2; 

7. Zgoda rodziców na korzystanie z placu zabaw w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, 
spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2;; 

8. Upoważnienie do odbioru dziecka ze Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Tyńcu n/Ślęzą. 

 


