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Aniołkowo sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo – dydaktyczną.
Opłaty za pobyt w Aniołkowie reguluje cennik, który jest integralna częścią
Regulaminu. Podpisanie umowy z Centrum Opieki Nad Dzieckiem oznacza
jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
Aniołkowo funkcjonuje cały rok kalendarzowy z przerwami w święta kościelne i dni
ustawowo wolne od pracy.
Placówka jest czynna w dni robacze poniedziałek – piątek od 7.00 do 17.00 (z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rodziców). W soboty po wcześniejszym
ustaleniu za dodatkową opłatą.
Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania placówki będą przekazywane Rodzicom.
Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe Dziecko.
Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie może być przyjęte.
Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązany jest do
odebrania Dziecka najszybciej jak to jest możliwe.
W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej
przeziębieniem lub chorobą, na prośbę Aniołkowa, Rodzic jest zobowiązany
dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Dziecka.
Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie
Aniołkowa pod opieka Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka.
Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu
przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru
Dziecka, od momentu zabrania z grupy.
Wydawanie Dzieci tylko Rodzicom / Opiekunko lub osobie pełnoletniej
upoważnionej przez Rodziców/ Opiekunów po wylegitymowaniu się dokumentem
ze zdjęciem.
Dziecko nie zostanie wydane osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania Dziecka o ustalonych
godzinach z uwzględnieniem 15 minut. Po upływie 15 minut zostanie naliczona
opłata 10 zł za kolejną godzinę.
Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki.
Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy
rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.
Nie podajemy Dzieciom lekarstw.
Nieobecność Dziecka należy zgłosić minimum na jeden tydzień przed planowaną
nieobecnością (dotyczy abonamentu), natomiast przy nieplanowanej nieobecności
należy poinformować Centrum Opieki Nad Dzieckiem Aniołkowo.
Odliczone czesne przy nieobecności:
Dwóch tygodni – 15%
Trzech tygodni – 30%
Czterech tygodni – 50%

18. W przypadku miesięcznej nieobecności Dziecka zgłoszonej przynajmniej 2
tygodnie wcześniej opłata będzie wynosiła połowę miesięcznej ceny (dotyczy
abonamentu).
19. Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci w Aniołkowie trwają bezpłatnie do 2 godzin, po
wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z personelem placówki.
20. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Aniołkowie jest złożenie wypełnionej
karty zgłoszenia, karty informacyjnej o dziecku, wpłacenie wpisowego podpisanie
umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.
21. Do opłaty wpisowego zobowiązani są Rodzice wykupujący abonament.
22. Wpłacają wpisowe przy zakupie karnetu Rodzic nabywa prawo pierwszeństwa do
umieszczenia Dziecka w Aniołkowie.
23. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
24. Umowę należy podpisać minimum na okres trzech miesięcy.
25. Płatności należy dokonywać z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe
Aniołkowa, lub w siedzibie Centrum.
26. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Aniołkowo zastrzega sobie prawo
nie przyjęcia Dziecka do placówki.
27. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w momencie niezrealizowania zapłaty
po okresie 2 tygodni od ostatecznego terminu.
28. W ramach wpisowego gwarantujemy:
 materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itp.
 koc, poduszkę, ręcznik, śliniak
 kosmetyki
29. W przypadku zapisu dwojga dzieci opłata za drugie Dziecko ulega obniżeniu o
20%.
30. Dzieci przebywające w Aniołkowie objęte są ubezpieczeniem.
31. Rodzic wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych
udziałem swojego Dziecka. Na stronach internetowych i w środkach masowego
przekazu w celach promocyjno- reklamowych Aniołkowa.
32. Rodzic oddając Dziecko pod opiekę Aniołkowa zobowiązuje się dostarczyć:
 buty i ubranie na zmianę
 pieluchy
 jedzenie i picie
33. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne
ustalenia między właścicielką Aniołkowa a Rodzicem.
34. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z
miesięcznym wypowiedzeniem.
35. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku Aniołkowo informuje na
bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo
wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy
rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane dni z
abonamentu/wpisowego.
36. Regulamin został podpisany w dwóch kopiach dla Aniołkowa i Rodzica.

