REGULAMIN KLUBU MALUCHA „WESOŁA DŻUNGLA”
1.

Klub Malucha Wesoła Dżungla jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

2.

Siedziba Klubu Malucha Wesoła Dżungla mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Sosnkowskiego 25.

3.

Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości
dziecka, zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, sportowe, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury
dziecięcej.

4.

Klub funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz:
- 5 dniowej przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu,
- w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek,
- 2 maja,
- dzień po Bożym Ciele.

5.

Przerwy określone w punkcie 4 nie zwalniają Rodziców/ Opiekunów prawnych od opłat czesnego za cały miesiąc.

6.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, od 7:30- 15:00.

7.

Zapisy do Klubu Malucha Wesoła Dżungla odbywają się cały rok.

8.

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie Malucha jest: złożenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka, podpisanie
regulaminu oraz umowy, wpłacenie wpisowego, a także zapoznanie się i podpisanie oświadczeń związanych z procedurami
wprowadzonymi do Klubiku od 11.05.2020 r. Procedury te

mają na celu chronić Dzieci , Pracowników i ich Rodzin przed

zakażeniem Covid-19.
9.

Wpisowe jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za dane dziecko na dany rok .W ramach wpisowego gwarantujemy wszelkie
materiały plastyczne i dydaktyczne oraz ubezpieczenie NNW.

10. Czesne płatne jest do 5-go dnia każdego miesiąca.
11. Rodzice mają obowiązek regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w placówce i za wyżywienie.
12. Oplata za pobyt Dziecka może ulec obniżeniu w przypadku nagłej, nieprzewidzianej sytuacji (np. pandemia), która spowoduje
zamkniecie placówki na minimum 30 dni kalendarzowych.

Kwota wówczas zostanie ustalona wspólnie z Rodzicami/

Opiekunami prawnymi. Kwota ta musi pokryć podstawowe koszty funkcjonowania Klubu Malucha.
13. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach.
14. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby
upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko.
15. Osobom w stanie nietrzeźwym, dzieci nie będą wydawane.
16. Rodzice są zobowiązani informować opiekuna o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do Klubu.
17. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko.
18. Klub Malucha Wesoła Dżungla zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w czasie opieki
sprawowanej przez Klub.
19. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.
20. Personel Klubu Malucha nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.
21. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia
o tym fakcie Klub.
22. Personel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione przez rodziców przed furtką, wejściem do Klubu Malucha
Wesoła Dżungla, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami, na placu zabaw lub posesji Klubu .
23. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
24. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między organem prowadzącym Klub
Malucha, a Rodzicem/Opiekunem.
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