
                                                 REGULAMIN 

1. Opłaty za pobyt w placówce „Figiel” reguluje cennik, który jest integralna częścią 

regulaminu. Podpisanie umowy oznacza akceptację regulaminu i cennika. 

2. Opłata za ubezpieczenie i wpisowe obowiązuje raz na rok. 

3. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w placówce jest podpisanie umowy oraz 

terminowe uiszczanie czesnego. 

4. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie placówki, do 5-go dnia 

każdego miesiąca. 

5. Placówka funkcjonuje cały rok wyłączając święta kalendarzowe. 

6. W przypadku nieobecności dziecka cały miesiąc płatność czesnego obowiązkowa. 

7. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie placówka zastrzega sobie prawo 

nieprzyjęcia dziecka. 

8. Koszt za posiłki odliczany jest po 3 dniu nieobecności dziecka, jednodniowe dni 

nieobecności nie są odliczane. 

9. O ewentualnych zmianach w regulaminie lub cenniku placówka „Figiel” informuje na 

bieżąco w swojej siedzibie. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 

dni od momentu wprowadzenia zmian, przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu 

części opłaty za niewykorzystane dni z czesnego. 

10. Rodzic ma obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w 

momencie przyprowadzenia go do placówki, dziecko chore nie zostanie przyjęte. 

11. Pierwszego dnia choroby dziecka, rodzic jest zobowiązany do poinformowania  o tym 

fakcie placówkę.  

12. Rodzice po otrzymaniu telefonicznej informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do 

jego odebrania w przeciągu 90 min. W innym przypadku personel wzywa lekarza i 

rodzic ponosi koszt wizyty. 

13. Nie podajemy dzieciom lekarstw. 

14. Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.  

15. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki 

pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod 

opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod 

opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru dziecka.  

16. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry.  Do obowiązku pracowników 

należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, higienę dzieci. 

17. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne 

ustalenia między dyrektorem placówki, rodzicem bądź opiekunem dziecka. 

18. Do przedszkola nie przynosimy własnego wyżywienia.  

19. Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.30 


