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REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO „MISIOLAND”

Obowiązuje od 01.04.2020r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub dziecięcy „Misioland” (zwany dalej klubem dziecięcym) mieszczący się w
Bielsku-Białej, ul. Klemensa Matusiaka 1, świadczy opiekę nad dziećmi w wieku
od 1 roku do 3 lat.

2. Kadra  klubu  dziecięcego  posiada  odpowiednie  przygotowanie  do  pracy  z
dziećmi.

3. Do  placówki  przyjmowane  są  dzieci  zdrowe  oraz  dzieci  z  alergią  po
wcześniejszym ustaleniu z personelem.

4. W  ramach  świadczonej  opieki  realizowana  jest  funkcja  opiekuńcza,
wychowawcza oraz edukacyjna.

5. Klub dziecięcy prowadzi  działalność przez cały rok z  przerwami – wykaz dni
wolnych zamieszczony na tablicy ogłoszeń w placówce.

6. Zapisy do klubu dziecięcego prowadzone są przez cały rok.
7. Klub dziecięcy otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.

od 700 do 1700.
8. Ilekroć w regulaminie i umowie, mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to

także  opiekunów  prawnych  oraz  inne  osoby,  którym  sąd  powierzył
sprawowanie opieki nad dziećmi.

9. Możliwość  zostawienia  dziecka  w  klubie  dziecięcym,  w  terminie  innym  niż
wymieniony  w  pkt.  7,  ustalana  jest  indywidualnie  z  dwutygodniowym
wyprzedzeniem i za dodatkową opłatą.

10. Dzieci mogą być odbierane z klubu dziecięcego wyłącznie przez rodziców oraz
osoby przez nich pisemnie upoważnione.

11. Personel  klubu  dziecięcego  zastrzega  sobie  prawo  weryfikowania  danych
personalnych, osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

§ 2

OBOWIĄZKI KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Klub dziecięcy zapewnia, że podczas pobytu dziecka w klubie, dziecko będzie
pod opieką wykwalifikowanej kadry klubu dziecięcego.
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2. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie klubu
dziecięcego pod opieką rodziców lub osób do tego upoważnionych.

3. Uznaje się, iż dziecko pozostaje pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej do
momentu  przekazania  dziecka  personelowi  klubu  dziecięcego  oraz  od
momentu odebrania dziecka z klubu dziecięcego.

4. Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z normami dostosowanymi do wieku
dziecka:

 opiekę,

 wyżywienie (dodatkowo płatne),

 usługi pielęgnacyjne,

 nadzór pedagogiczny,

 organizowanie  zabaw  dydaktyczno-wychowawczych  i  rozwojowych  na
salach i na powietrzu.

5. Do  obowiązków  opiekunów  w  klubie  dziecięcym  należy  dbałość  o
bezpieczeństwo,  dobre samopoczucie oraz  higienę dzieci.  W celach ochrony
pozostałych  podopiecznych,  dziecko  z  objawami  chorobowymi  nie  zostanie
przyjęte pod opiekę.

6. Klub  dziecięcy  ma  obowiązek  informowania  rodziców  o  wszelkich
niepokojących  objawach  i  zachowaniach  dziecka.  W  przypadku  złego
samopoczucia  dziecka  rodzice  mają  obowiązek  odebrać  chore  dziecko  z
placówki w możliwie najszybszym czasie. W innym przypadku personel wzywa
lekarza i rodzice ponoszą koszty wizyty. 

7. Opiekun w klubie dziecięcym nie podaje dziecku żadnych leków.

8. Dzieci  łączone  są  w  grupę,  jako  kryterium  brane  są  pod  uwagę  wiek  oraz
potrzeby rozwojowe dziecka.

9. Rzeczy  osobiste  dziecka  będą  przechowywane  na  odrębnych  półeczkach,
podpisanych jego imieniem.  Klub dziecięcy  oraz personel  nie  odpowiada za
cenne rzeczy pozostawione w szatni, oraz zabawki i inne przedmioty wnoszone
przez dzieci na salę zabaw.

43-300 Bielsko-Biała
Ul. Klemensa Matusiaka 1
Tel. 732-702-781 klubmalucha@misioland-bielsko.pl www.misioland-bielsko.pl



Klub Dziecięcy                                                                   MISIOLAND

10. Klub dziecięcy nie odpowiada również za lekarstwa pozostawione na terenie
placówki,  a  ze  względów  bezpieczeństwa  wszelkie  leki  będą  niezwłocznie
wyrzucane.

§ 3

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w klubie dziecięcym jest wpłacenie
wpisowego,  gwarantującego  przyjęcie  dziecka  do  klubu,  oraz  podpisanie
umowy.

2. Rodzice  zobowiązani  są  do  terminowego  i  należytego  uiszczania  wszystkich
opłat, wskazanych w § 4 Regulaminu.

3. Rodzice  zobowiązani  są  do  zapewniania  dziecku  wyprawki,  która  powinna
zawierać:

 papcie,

 ubrania na zmianę,

 pieluchy (jeśli dziecko używa),

 chusteczki nawilżane,

 butelkę ze smoczkiem/ kubek nie kapek/ smoczek (jeśli dziecko używa),

 szczotkę i pastę do zębów,

 krem ochronny na odpowiednią porę roku,

 piżamkę,

 pościel (kocyk/ poszewkę na kołderkę, poduszkę, prześcieradło). 
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4. Rodzice mają obowiązek informować personel klubu dziecięcego o aktualnym
stanie  zdrowia  dziecka  w  momencie  przyprowadzenia  go  do  klubu  i
powierzenia pod stałą opiekę.

5. Rodzice  mogą  przebywać  z  dzieckiem  w  klubie  dziecięcym  w  ramach  tzw.
adaptacji porannej nie dłużej, niż 15 min. Zaraz po przyprowadzeniu dziecka do
placówki.  Po tym czasie dziecko powinno być zostawione pod opieką klubu
dziecięcego.  Nie  przewiduje  się  uczestniczenia  rodziców  w  zajęciach
prowadzonych w klubie dziecięcym.

6. Rodzice zobowiązani są do odbierania dziecka zgodnie z godzinami ustalonymi
w  umowie.  W  sytuacji,  gdy  jest  to  niemożliwe  rodzic  zobowiązany  jest  do
powiadomienia personelu klubu dziecięcego o zaistnieniu takiej sytuacji.

7. Rodzice mają obowiązek poinformować klub dziecięcy o planowanej dłuższej
nieobecności dziecka (choroba, wyjazd).

8. Rodzice mogą zgłaszać propozycję do programów wychowawczych, programów
profilaktycznych  i  promocji  zdrowia,  włączać  się  w  organizację  imprez
okolicznościowych.

§ 4

OPŁATY

1. Warunkiem  rezerwacji  miejsca  w  klubie  dziecięcym  jest  jednorazowa,
bezzwrotna opłata wpisowego w wysokości 250 zł, w przeciwnym razie sama
rezerwacja miejsca w klubie dziecięcym wygasa, natomiast klub dziecięcy może
zaoferować to miejsce rodzicom innego dziecka. 

2. Wpisowe w późniejszym czasie obejmuje:

 Ubezpieczenie NNW dziecka - obejmujące rok szkolny, w którym dziecko
zostało zapisane do klubu dziecięcego (tj. okres pomiędzy wrześniem br.
a sierpniem roku następnego)

 Przybory plastyczne na cały rok (papier, farby, plastelina, kleje, bibuła,
itp.),

43-300 Bielsko-Biała
Ul. Klemensa Matusiaka 1
Tel. 732-702-781 klubmalucha@misioland-bielsko.pl www.misioland-bielsko.pl



Klub Dziecięcy                                                                   MISIOLAND

 Karty pracy,

 Materiały edukacyjne, służące rozwojowi i nauce dziecka,

 Torcik oraz upominek dla solenizanta.

3. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty (czesne) najpóźniej do
10-ego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc (z góry), w wysokości
950 zł za pobyt od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 700, a 1700 lub 55
zł/ dzień – w przypadku ustalenia pobytu tylko w wyznaczone dni tygodnia.
Opłata ta nie obejmuje opłaty za wyżywienie, wymienionej w pkt. 10 § 4.

4. Opłata powyższa zostanie pomniejszona o kwotę przyznanych dofinansowań /
dotacji,  których  wysokość  każdorazowo  będzie  podawana  do  wiadomości
rodzica.

5. Przewiduje  się  zmniejszenie  opłaty  czesnego  na  okres  maksymalnie  10  dni
roboczych ciągłej nieobecności dziecka, 1 raz w ciągu 12 miesięcy uczęszczania
dziecka  do  klubu  dziecięcego.  Za  pozostałe  dni  (robocze)  danego  miesiąca
kalendarzowego rodzic ponosi opłatę w wysokości 55 zł/ dzień. Zmniejszenie
opłaty będzie możliwe po ówczesnym zgłoszeniu przewidywanej nieobecności
dziecka w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed jej rozpoczęciem.

6. Po  ukończeniu  pierwszego  roku  szkolnego  uczęszczania  dziecka  do  klubu
dziecięcego, rodzice winni opłacić składkę ubezpieczenia NNW, której wysokość
będzie podawana najpóźniej we wrześniu danego roku.

7. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic nie może odebrać dziecka w godzinach
pracy placówki zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości 30 zł za
każdą rozpoczętą godzinę. Opłata zostanie naliczona na koniec miesiąca i winna
zostać uregulowana do każdego 10-ego dnia kolejnego miesiąca. 

8. Czesne płatne jest 12 miesięcy w roku.

9. W przypadku wpłaty czesnego lub opłaty wpisowej przy późniejszej rezygnacji z
usługi – czesne i wpisowe nie podlega zwrotowi.

10. Opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym reguluje cennik.

11. Zastrzega się możliwość zmian cennika.
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12. Opłata  za  wyżywienie  naliczana  jest  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego  z
uwzględnieniem nieobecności dziecka w placówce. Płatność należy uregulować
do 10-ego dnia następnego miesiąca.

13. W przypadku zapisania drugiego dziecka przysługuje zniżka, wg stawek cennika.

14. Wszystkie opłaty mogą być wpłacane na konto klubu dziecięcego lub w kasie
jego siedziby.

15. W przypadku 1  miesięcznej  zaległości  w płatnościach  i  nieuregulowania  ich
pomimo wezwań do  zapłaty  klub  dziecięcy  jest  uprawniony  do  rozwiązania
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują 

indywidualne ustalenia między klubem dziecięcym, a rodzicem.
2. O ewentualnych zmianach regulaminu czy cennika klub dziecięcy informuje na 

bieżąco w swojej siedzibie.
3. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu 

wprowadzenia zmian. W przeciwnym razie umowa obowiązuje nadal z 
uwzględnieniem nowych zapisów i zmian.
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