
REGULAMIN KLUBU MALUSZKA i OPIEKUNA DZIENNEGO
"Różowy Słoń"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Maluszka i Opiekun Dzienny „Różowy Słoń” zwany w dalszej części Klubem jest niepublicznym
klubem dziecięcym, działa na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011 roku o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusz; oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 20 H nr 69, poz. 368).

2. Siedziba Klubu znajduje się w Warszawie przy ul Szczupaczej 3. 

3. Założenie Klubu podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Rejestr żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzony przez Prezydenta M.St. Warszawy.

4. Ustalona nazwa używana jest przez Klub w pełnym brzmieniu: Klub Maluszka „Różowy Słoń” Iwona
Szymońska.

5. Klub Maluszka "Różowy Słoń" (dalej Klub ) świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 4 lat.

6. Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy

7. Klub jest otwarty od 6:30 do 18:00. Klub nie funkcjonuje również w przypadku wprowadzenia na 
terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego oraz 
innych przypadków stanu wyższej konieczności a także w przypadku wprowadzenia przepisów 
zakazujących czasowo funkcjonowanie Klubu.

8. Dzieci mogą być odbierane z Klubu wyłącznie przez Rodziców oraz przez osoby wskazane przez 
Rodziców jako upoważnione do odbioru dziecka. Osobom nieletnim i nietrzeźwym dzieci nie będą 
wydawane, a o zaistniałej sytuacji będzie powiadomiona Policja.

9. Zabawy przeprowadzane są w grupach. Jako kryterium uczestnictwa w zabawach brany jest pod 
uwagę wiek i potrzeby rozwojowe dziecka.

10. Rzeczy osobiste dziecka są przechowywane w osobnych, podpisanych szafkach. Personel nie 
odpowiada za dodatkowe rzeczy pozostawione w Klubie bez podpisu. 

§ 2. OBOWIĄZKI KLUBU

1. Dzieci przebywają w Klubie pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunowie.

2. Każdy zatrudniony w Klubie opiekun posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi.

3. Do obowiązku Klubu i jego personelu należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz 
higienę dzieci. Klub zobowiązany jest do utrzymania czystości i higieny we wszystkich 



pomieszczeniach Klubu. Zabawki plastikowe są myte i dezynfekowane raz dziennie lub częściej. 
Zabawki pluszowe prane są w miarę potrzeby.

4. Klub zapewnia dzieciom wyżywienie. Wyżywienie zapewnia firma cateringowa, z którą Klub ma 
podpisaną umowę. Wyżywienie oferowane przez Klub spełnia wymagania prawne. Tygodniowe menu
jest do wglądu Rodziców na tablicy ogłoszeń.

§ 3. CHOROBA DZIECKA

1. Rodzice mają obowiązek informować personel Klubu o aktualnym stanie zdrowia dziecka w 
momencie przyprowadzenia go do Klubu.

2. W celu ochrony pozostałych podopiecznych Klub zastrzega, że dzieci chore nie będą przyjmowane.

 3. W przypadku wystąpienia w trakcie pobytu dziecka w Klubie objawów chorobowych, Klub 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Rodziców. Rodzic ma obowiązek odebrać chore dziecko z 
Klubu w ciągu 60 minut od powiadomienia go o wystąpieniu objawów chorobowych.

4. Personel Klubu nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 4. CZESNE I INNE PŁATNOŚCI

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest wpłacenie w dniu podpisania umowy 
wpisowego (z wykluczeniem miesięcy promocyjnych) w wysokości określonej w Cenniku oraz 
złożenie wypełnionej karty informacyjnej o dziecku a także uiszczanie czesnego. Wpłata wpisowego 
jest również warunkiem rezerwacji miejsca w Klubie. Brak uiszczenia wpisowego powoduje, że 
umowa i sama rezerwacja miejsca w Klubie wygasa, zaś Klub ma prawo zaoferować wolne miejsce 
rodzicom innego dziecka.

2. Czesne jest płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Wysokość w danym roku ustalana jest do 
końca roku kalendarzowego przez Właściciela Klubu.

3. W ramach czesnego wchodzi: pobyt dziecka w Klubie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia 
plastyczne, zabawy dydaktyczne, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy muzyczne, zajęcia 
dodatkowe - język angielski, bale okolicznościowe.

4. W ramach opłaty wpisowej Klub zapewnia materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć

5. Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Klubu w SANTANDER 
BANK S.A.: 98 1090 1870 0000 0001 1601 2678. W przypadku płatności przelewem, w tytule wpłat 
należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który jest opłata lub czego dotyczy opłata.

6. Dniem uiszczenia płatności jest dzień wpłynięcia środków na konto Klubu. W przypadku 
nieuregulowania płatności w terminie Klub jest uprawniony do odmówienia świadczenia usług.

7. Klub wskazuje, że istnieje możliwość otrzymania na dziecko objęte opieką w Klubie dotacji lub 
dofinansowania. Informacje o dotacjach, dofinansowaniach z programów dotyczących opieki nad 
dziećmi do lat 3.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzic ma obowiązek przyprowadzać dziecko do Klubu z wyprawką. Przyjmowanie dzieci jest w 
godz. od 6.30 do 9.00, w wyjątkowych sytuacjach można przyprowadzić dziecko później, ale po 
uprzednim zawiadomieniu. Rodzic powinien dopilnować, aby dziecko nie przynosiło do Klubu 
słodyczy w żadnej postaci ani innego jedzenia.



2. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające pod opieką Rodziców lub osób 
upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano do momentu przekazania 
dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z 
grupy. Za dziecko pełną odpowiedzialność ponosi rodzic w momencie przekazania dziecka 
(przekroczenia bramki zabezpieczającej) i wejścia rodzica na teren placu zabaw. Dotyczy to również 
imprez okolicznościowych takich jak; festyny, przedstawienia teatralne, kiedy dziecko przebywa już 
pod opieką rodzica. 

3. Rodzic może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji w wyznaczonym miejscu 
przez Właściciela.

4. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia nieobecności dziecka, co najmniej do godzinny 20.00 dnia 
poprzedniego przed planowaną nieobecnością. W przypadku niedotrzymania terminu Rodzic 
zobowiązany jest pokryć koszt za 1 dzień wyżywienia dziecka.

5. W trakcie odbierania dziecka nie należy przedłużać pobytu na terenie placówki dla dobra innych 
dzieci oczekujących na rodziców.

6. O rezygnacji uczęszczania dziecka do Klubu Rodzice powinni poinformować na piśmie Właściciela 
Klubu z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę 
następuje z końcem miesiąca, w którym mija dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

7. Rodzice zobowiązani są do zabierania codziennie naczyń i butelek do picia należących do ich 
dziecka. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oraz czystość naczyń w 
placówce.

8. Rodzic zobowiązany jest po rozwiązaniu umowy z Klubem do zabrania rzeczy osobistych dziecka w 
terminie 30 dni od daty rozwiązania. 

9. Ze względu na stan emocjonalny dzieci rodzice rozstają się z dzieckiem w szatni. Nie wchodzą na 
salę. 

10. Na skutek nie przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP umowa może być rozwiązana z 
rodzicem w trybie natychmiastowym. 

§ 6. AGRESJA DZIECKA

1. Jeśli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się 
nadmierną agresją, nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka 
oraz innych dzieci, informuje się o tym fakcie Rodziców/Opiekunów dziecka.

2. Jeżeli Rodzic nie zgadza się z opinią Klubu o której mowa w pkt.1 zobowiązany jest do konsultacji z 
poradnią psychologiczną małych dzieci i przedstawienia na tę okoliczność w Klubie stosownych 
dokumentów.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między 
Klubem a Rodzicem.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 roku


