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Projekt „Trampolina do przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)  
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,  
Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„TRAMPOLINA DO PRZYSZŁOŚCI” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Trampolina do przyszłości” numer 

wniosku WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17, zwany w dalszej części projektem. 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś 
priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działalnie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej – ZIT. 

3. Projekt jest realizowany przez Kinder Park sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-155, ul. Konduktorska 35 
oraz Fundację MODUS VIVENDI z siedzibą w  Siemianowicach Śląskich 41-103, ul. W. Fojkisa  8A w  
okresie 01.08.2017r. – 31.08.2018 r. 

4. Biuro projektu prowadzone w okresie jego realizacji pod adresem: Kinder Park sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach 40-155, ul. Konduktorska 35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. 
Kontakt telefoniczny: 537 707 900 w godz. od 9:00 do 15:30. Kontakt e-mail: info@kinder-park.pl  

5. Miejsce i czas realizacji usług przedszkolnych: Niepubliczne Przedszkole Sportusie w Katowicach 40-
155, ul. Konduktorska 35, w okresie od 01.09.2017 – 31.08.2018. 

6. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa: 
a) cele i założenia Projektu; 
b) zakres i formy wsparcia; 
c) kryteria rekrutacji uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie; 
d) uprawnienia i obowiązki uczestników; 
e) postanowienia końcowe. 

 
§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez: 
a) utworzenie 24 dodatkowych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu Sportusie dla dzieci w wieku 

przedszkolnym tj. 3-4-5 l., 
b) objęcie 24 dzieci uczęszczających do Oddziału Wychowania Przedszkolnego w okresie od września 2017 

roku do sierpnia 2018 roku dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne, 
c) wyposażenie sal w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, 
d) zatrudnienie specjalistów realizujących program wczesnego wspomagania rozwoju w zakresie motoryki, 

słuchu, komunikacji i postaw społecznych  
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§ 3 
ZAKRES I FORMY WSPARCIA 

 
1. W ramach projektu rodzice/opiekunowie 24 dzieci będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia w 

postaci: 
a) bezpośredniej i stałej opiekę w czasie pobytu dziecka w budynku placówki oraz w trakcie zajęć i 

poza terenem Przedszkola, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 17.30 
b) Zajęć dodatkowych: 

• Język obcy 
• Akademia piłki nożnej 
• Fitness 
• Karate 
• Taniec 
• Gimnastyka korekcyjna 
• Zajęcia logopedyczne 
• Spotkania z psychologiem 
• Dogoterapia 
• Zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe 
• Zajęcia z filharmonii 

c) Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w wymiarze 18 
godz. miesięcznie na 1 dziecko 

W/w zakres usług świadczony jest w ramach projektu „Trampolina do Przyszłości”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego . 
 

2. W ramach projektu rodzice/opiekunowie 24 dzieci będą zobowiązani do wniesienia następujących 
opłat: 

a) Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek) wg stawek 
cateringowych (podawana jest na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego) 

b) Podręczniki w zależności od grupy wiekowej dziecka. 
c) Ubezpieczenie dzieci. 

 
3. W niepublicznym przedszkolu Sportusie można skorzystać również  z następujących odpłatnych usług:  

a) Opłaty w wysokości 20,00 zł za 1 wyjazd na basen dla osób chętnych od 4 lat. 
b) Opłaty za dowóz dziecka z/do Przedszkola dla osób chętnych – stawka zależna od odległości 

 
 

§ 4 
KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Wymogi uczestnictwa w projekcie: 
a) Liczba uczestników 24 dzieci (14 płci żeńskiej i 10 płci męskiej),  
b) Wiek dzieci 3-4-5 l., 
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c) Miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego, ZIT (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne) obejmujący subregion centralny składa się w większości z gmin m.in. Bieruń, Bytom, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Kalety, Katowice, Lędziny, Mysłowice, Piekary Śląskie, 
Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sławków, Świętochłowice.  

d) dzieci posiadające opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) 
2. Rekrutacja dzieci do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości 

szans i płci. 
3. W pierwszym etapie podstawą rekrutacji będą wyniki naboru do przedszkola prowadzone w okresie  

01 – 31.08.2017r. W przypadku braku chętnych, ponowna rekrutacja do projektu (II etap) nastąpi na 
etapie w okresie 01-30.09.2017r. 

4. Uczestnictwo w projekcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Fundusz Społecznego. 

5. Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez 
rodziców/opiekunów prawnych: 
a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie rodzica i dziecka, stanowiąca załącznik nr 1 
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, stanowiące 

załącznik nr 2 
6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu, 

opatrzone datę i własnoręcznym podpisem. 
7. Dokumenty określone w pkt. 5 należy złożyć w terminie do 31.08.2016 r. w Biurze Projektu (40-155 

Katowice, ul. Konduktorska 35) w godzinach od 9:00 – 16:00. 
8. Na podstawie złożonych dokumentów sporządzona zostanie lista uczestników. 

 
§ 5 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Rodzic/ Opiekun prawny jest zobowiązany do zadeklarowania zajęć w jakich będzie uczestniczyło dziecko 
w ramach projektu. 

2. Uczestnik projektu (dziecko) zobligowany jest do udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju 
wymienionych w par. 3 pkt. 1 (udział w przedmiotowych zajęciach jest bezpłatny). 

3. Uczestnik projektu (rodzic/opiekun prawny) zobligowany jest do wnoszenia opłat wymienionych w par. 
3 pkt. 2. 

4. Rodzice/ Opiekunowie prawni obowiązani są do: 
a) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, 
b) potwierdzania obecności dziecka na listach obecności, 
c) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 
d) udzielania wszelkich informacji związanych z udziałem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym 

zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
e) zapewnienia regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach 

Projektu, 
f) bieżącym informowaniu o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w 

Projekcie. 
5. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na 

niekomercyjne potrzeby Projektu, w szczególności na zdjęciach i filmach zamieszczanych wyłącznie w 
materiałach informacyjnych i promujących Projekt oraz działalność Niepublicznego Przedszkola 
Sportusie w Katowicach. 
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6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w 
indywidualnie uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe, zmiana miejsca zamieszkania)  
z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

7. O konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/ Opiekun prawny dziecka jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować Biuro Projektu w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniem. 

8. W przypadku rezygnacji Realizator ma prawo zaproszenia do projektu innego uczestnika. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017r. 
2. Kinder Park sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji 

zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Projektu 

w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów 
prawa wspólnotowego i polskiego. 

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.kinder-park.pl. 
6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

 

Załączniki do regulaminu uczestnictwa: 

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
3. WZÓR UMOWY Z RODZICAMI 

 
  



 

Projekt  pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„TRAMPOLINA DO PRZYSZŁOŚCI” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

  Nazwa  

Dane 
uczestnika/RODZICA 

Imię  
Nazwisko  
PESEL  

Płeć (proszę zaznaczyć „X”)  Kobieta  Mężczyzna 
Wiek  

Wykształcenie  
(proszę zaznaczyć „X”) 

 niższe niż podstawowe  ponadgimnazjalne 
 podstawowe  pomaturalne 
 gimnazjalne  wyższe 

Dane kontaktowe 
uczestnika 

Województwo  
Powiat  
Gmina  
Miejscowość  
Kod pocztowy  
Ulica, nr budynku, nr domu  
Miejsce zamieszkania 
(proszę zaznaczyć „X”)  Obszar miejski  Obszar wiejski 
Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  

Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 
projektu 

Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 
(proszę zaznaczyć „X”) 

 Bezrobotna 

 Nieaktywna zawodowo 

 Ucząca się lub kształcąca 

 Zatrudniona  
wykonywany zawód:  

Status osoby w zakresie 
danych wrażliwych 
(proszę zaznaczyć „X”) 

 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 Osoba z niepełnosprawnościami 

 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących 

 
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

 
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

 
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione) 

Dane DZIECKA 

Dane dziecka 

Imię i nazwisko  
PESEL   
Płeć (proszę zaznaczyć „X”)  Kobieta  Mężczyzna 
Wiek  
Adres zamieszkania (ulica, nr 
domu, nr, budynku, kod pocztowy, 
miejscowość)  
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Orzeczenie o WWR  TAK  NIE 
 
Ja niżej podpisany/a świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, niniejszym 
oświadczam, że: 
- powyższe dane są zgodne z prawdą, 
- wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Trampolina do Przyszłości” wraz z dzieckiem 
- spełniam wymogi dotyczące udziału w projekcie 
 
 
……………………………………………………………………… 
(Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika/rodzica) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „TRAMPOLINA DO PRZYSZŁOŚCI” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-
2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa  
w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną 
przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym: 
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - KINDER PARK SP. Z 
O.O., UL. KONDUKTORSKA 35, 40-155 KATOWICE oraz Partnerowi projektu Fundacji MODUS VIVENDI, ul. W. Fojkisa  
8A, 41-103 Siemianowice Śląskie; 

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne 
działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na 
zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;  

8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone 
stosownym dokumentem**; 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy, 
potwierdzone stosownym dokumentem**; 

10. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy 
na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

11.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 
 

…..………………………….…………………… 

 
 

…………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 
 
*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
** Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu) 
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-WZÓR- 
 

UMOWA Z RODZICAMI 
 

Zawarta w dniu …………………………………….. pomiędzy: 
 
Kinder Park Sp. z o. o. ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice REGON: 360318157, NIP: 9542751948 
Reprezentowaną  przez Pana …………………………………, 
 
a 
 
Panem/Panią .........................……………………………………………………………………........................................ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 
zamieszkałą/zamieszkałym: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
PESEL: …………………………….……Nr dowodu osobistego: ………………………………….………….. 
zwanym dalej „Rodzicem”, 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA  
do PRZYSZŁOŚCI”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej – ZIT 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka 
  
………………..…………………………………………………………....………...w Niepublicznym Przedszkolu Sportusie  
                                                      (imię i nazwisko) 

na okres jednego roku szkolnego …………2017/2018………… 
 

§ 2 
Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy w godzinach 6:30 – 17:30 w dni robocze od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W dniu 24 grudnia i 31 grudnia przedszkole jest 
czynne od 7:00 do 14:00 

§ 3 
Przedszkole zapewnia dziecku: 

a) bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć i poza terenem 
Przedszkola, 

b) wspomaganie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz uwzględnieniem 
warunków społeczno-kulturowo-przyrodniczych, 

c) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, 
d) naukę religii, jeżeli rodzice wyrażają takie życzenie, 
e) uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz innych zajęciach dodatkowych organizowanych w 

przedszkolu  
f) współdziałanie z rodziną dziecka i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych, 
g) pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną, 
h) przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej i podjęcia nauki w szkole, 
i) przewidziane odrębnymi przepisami warunki BHP i ppoż. 
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j) Udzielania pierwszej pomocy w razie nagłej choroby dziecka i natychmiastowego powiadomienia 
Rodziców o zaistniałym fakcie. 

 
Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb rodziców 
i własnych możliwości  

§ 4 
Rodzice zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w życiu Przedszkola, a w szczególności do: 

a) stałej współpracy z nauczycielami w celu realizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego, 
b) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osoby upoważnione, zgodnie z godzinami 

pracy Przedszkola, 
c) przyprowadzania do Przedszkola dziecka zdrowego. 
d) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w placówce spowodowanych chorobami, 
e) uczestniczenia obowiązkowo w zebraniach grupowych, w ustalonych konsultacjach z nauczycielem na 

prośbę rodzica lub nauczyciela, 
f) przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach  
g) w celu odebrania dziecka z Przedszkola Rodzic/Opiekun lub osoba upoważniona ma obowiązek okazania 

Dowodu Osobistego oraz złożyć każdorazowo podpis na dziennej liście obecności, w przeciwnym 
wypadku dziecko nie będzie mogło opuścić Przedszkola. 

h) po odebraniu dziecka od wychowawcy – pracownika Przedszkola, Rodzic/Opiekun przebywający na 
terenie Przedszkola jest odpowiedzialny za zachowanie i bezpieczeństwo swojego dziecka. 
 

§ 5 
Ponad powyższe (§ 3, § 4) obowiązki strony zobowiązują do przestrzegania Statutu Przedszkola. Postanowienia 
Statutu obowiązują strony również w zakresie praw i obowiązków w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Rodzice mają prawo do: 
a) zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w Przedszkolu, 
b) uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka, 
c) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 
d) przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy placówki podczas spotkań 

osobistych, w formie pisemnej lub mailem: info@kinder-park.pl 
e) przebywania w placówce podczas uroczystości, konsultacji z nauczycielem, dyrektorem, brania udziału w 

zajęciach otwartych 
f) ubezpieczenia dziecka w zbiorowym ubezpieczeniu w placówce, ubezpieczenie obejmuje następstwa 

nieszczęśliwych wypadków przez 24 h na dobę, 
g) złożenia pisemnego oświadczenia, że nie ubezpieczają dziecka, 
h) dostarczenia oświadczenia, że dziecko jest ubezpieczone indywidualnie. 

 
§ 7 

1. W Niepublicznym Przedszkolu Sportusie w ramach projektu „Trampolina do Przyszłości” świadczone 
są nieodpłatnie następujące  usługi współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 

a) Opieka przedszkolna w godzinach 6.30 – 17.30 
b) Zajęcia dodatkowe 

• Język obcy 
• Akademia piłki nożnej 
• Fitness 
• Karate 
• Taniec 
• Gimnastyka korekcyjna 

mailto:info@kinder-park.pl
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• Zajęcia logopedyczne 
• Spotkania z psychologiem 
• Dogoterapia 
• Zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe 
• Zajęcia z filharmonii  

c) Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w wymiarze 18 godz. 
miesięcznie na dziecko 

W/w zakres usług świadczony jest w ramach projektu „Trampolina do Przyszłości”  realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
2. W Niepublicznym Przedszkolu Sportusie pobierane są następujące opłaty: 

a) Miesięczna opłata za wyżywienie dziecka w  Przedszkolu w wysokości …………. zł brutto za wyżywienie 
dzienne dziecka liczone wg. formuły ……………….. zł/dzień x liczba dni w miesiącu. Opłata za 
wyżywienie wg stawek cateringowych podawana jest na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego. 

b) Opłaty w wysokości 20,00 zł za wyjazd na basen dla osób chętnych od 4 lat. 
c) Opłaty za dowóz dziecka z/do Przedszkola dla osób chętnych – stawka zależna od odległości 
d) Podręczniki w zależności od grupy wiekowej dziecka. 
e) Ubezpieczenie dzieci. 
f) opłata regulowana są gotówką w Biurze Przedszkola lub przelewem  do 10- dnia roboczego każdego 

miesiąca na rachunek 83 1020 2384 0000 9402 0200 2251, 
g) nieobecność dziecka należy zgłosić do godziny 16:30 poprzedniego dnia pod numerem 537-707-900 

(telefon Przedszkola). 
h) zgłoszenie nieobecności po godzinie 16:30 skutkuje naliczeniem opłaty za wyżywienie ( za 

powiadomienie uznaje się telefon wykonany na nr Przedszkola,  SMS lub przedłożenie informacji w 
formie pisemnej). 

§ 8 
Umowa może zostać rozwiązana przez Przedszkole ze skutkiem natychmiastowym jedynie z ważnej przyczyny: 

1. rażącego naruszenia obowiązków rodzica określonych w § 4 niniejszej umowy, 
2. gdy dziecko swoim zachowaniem będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia lub życia innych 

wychowanków Przedszkola, 
3. zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest ciężko chore) lub gdy jego 

pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci. 
 

§ 9 
Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się 
na ustalenia pozaumowne. 

§ 10 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
W zakresie nieregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
Rodzice/Prawni Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka dla potrzeb 
związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz.883 – tekst jednolity) 
 
 
    Wiceprezes Zarządu         Rodzic/ Opiekun 
                                              
         
…………………………                                                     ……………………………… 
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