UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIOWYCH

zawarta
w Radzyminie między:
…..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów dziecka)
zwanym dalej Usługobiorcą
…..................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
a
Publicznym Przedszkolem Kraina Przedszkolaka reprezentowanym przez Aleksandrą
Sulejewską, 05-250 Radzymin, ul. Kilińskiego 7, zwaną dalej Usługodawcą.

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług żywieniowych w Publicznym
Przedszkolu Kraina Przedszkolaka dla dziecka:
….................................................................................................................................
(imię nazwisko dziecka)
przebywającego w grupie Całodziennej.
2. Usługodawca zapewnia żywienie dzieci przebywających w Publicznym Przedszkolu
Kraina Przedszkolaka, w ilości posiłków:
- 5 posiłki dziennie (śniadanie, obiad z dwóch dań oraz kompot, woda, podwieczorek, II
podwieczorek 16.30) w kwocie 14,50 dzienna stawka żywieniowa.
2. Opłata za wyżywienie jest kwotą stałą. Odstąpienie od naliczania powyższej kwoty

następuje jedynie w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zgłoszonej co
najmniej dzień wcześniej przez rodzica (prawnego opiekuna), lub rano do godz. 8.30
tego samego dnia, esemesem na nr tel. 518 082 052.lu przez aplikację LiveKid
3. Opłata za żywienie jest wnoszona z dołu do 10- ego dnia każdego następnego
miesiąca na wskazane poniżej konto bankowe:
84 1020 1042 0000 8002 0350 3778
Wyjątek stanowi opłata w miesiące wakacyjne, wówczas rodzic opłatę wnosi z góry do 5
lipca, za deklarowane obecne dni swojego dziecka w wakacje.
Za okres wakacyjny wnoszona jest opłata z gór do 5-ego lipca.

W tytule należy podać informacje w następującej kolejności: Nazwisko, Imię, grupę
dziecka/miesiąc, rok., za który jest wnoszona opłata.
4. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od 01.09.2022r. do 31.08.2023 roku i może być
wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym.
5. W razie braków wpłat ze strony Usługobiorcy umowa może być wypowiedziana przez
Usługodawcę w trybie natychmiastowym.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory polubownie. W razie braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sprawa będzie rozstrzygana w sądzie właściwym dla
miejsca zamieszkania Usługodawcy.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ww. formularzach
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (oraz danych osobowych dziecka) jest Publiczne
Przedszkole Kraina Przedszkolaka , 05-250 w Radzyminie ul. Kilińskiego 7 (tel. 518082052, E-mail
kontakt@kraina-przedszkolaka.pl , REGON 363154420, NIP 1251637155).Dane zbierane w powyższych
formularzach zgód będą przetwarzane wyłącznie w celach w nich określonych. Dane nie będą
przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji gdy wynika to z przepisów prawa (np.
podczas kontroli urzędowych itp.). Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań zawartych w
przepisach prawa (bez ich podania nie jest możliwa realizacja świadczeń i usług realizowanych przez
Przedszkole). Więcej informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych zamieszczono na tablicy
informacyjnej przedszkola oraz stronie internetowej (http://kraina-przedszkolaka.pl/rodo/).
Podstawy prawne:

•

•

•
•

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej | L 119/1
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. nr 139, poz. 1133)
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