REGULAMIN REKRUTACJI
DO ŻŁOBKA
KLUBU MALUCHA ZIELONA KRAINA

Niniejszy Regulamin ustala i zatwierdza Organ prowadzący Żłobek „Klub Malucha Zielona
Kraina”.

Postanowienia ogólne
§1
1. Żłobek Klub Malucha Zielona Kraina w Warszawie jest placówką opiekuńczo –
wychowawczą, dalej zwaną jako „żłobek”.
2. Oficjalna nazwa żłobka używana w dokumentach i kontaktach zewnętrznych brzmi:
Klub Malucha Zielona Kraina S.C.
ul. Wiertnicza 129A, 02-952 Warszawa
3. Organem prowadzącym żłobek jest Justyna Szwarc zamieszkała w Warszawie (03-982) przy
ul. Meissnera 9 m. 11 (pełniąca funkcję Dyrektora placówki) oraz Marcin Karczmarek
zamieszkały w Warszawie (01-108) przy ul. Jana Olbrachta 17 B m. 10.
§2
Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci
od 6 miesiąca życia oraz dzieci do 4 roku życia.

Kwestie organizacyjne i płatności
§3
1. Przyjęcie dzieci do żłobka odbywa się na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych
oraz wpłacie wpisowego w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Dokumenty są
dostępne w placówce przy ul. Wiertniczej 129A bądź przesyłane drogą mailową na prośbę
Rodziców.
2. W sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych jest większa od liczby miejsc w żłobku, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do
żłobka oraz ich rodzeństwo.

3. W dniu zapisu dziecka do Klubu Malucha Zielona Kraina należy dostarczyć podpisaną
umowę (bądź podpisać ją na miejscu). Pozostałe dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć
najpóźniej do 1-go dnia adaptacji dziecka w żłobku.
4. Wpisowe jest wpłatą bezzwrotną i płatne jest w dniu podpisania umowy przelewem na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. 53 1090 1870 0000 0001 2953 9362
5. Nabór prowadzi się cały rok.
Dokumentacja
§4
Wykaz dokumentów rekrutacyjnych przyjmowanych od Rodziców:
1. Umowa o przyjęcie dziecka do Klubu Malucha Zielona Kraina;
2. Karta zgłoszenia dziecka;
3. Upoważnienie do działania w nagłych wypadkach;
4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem Żłobka „Klubu Malucha Zielona Kraina”;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze Regulaminem postępowania w przypadku choroby
dziecka;
6. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych dzieci, rodziców oraz osób odbierających
dzieci w imieniu Rodziców;
7. Oświadczenie dotyczące udostępniania wizerunku dziecka na stronie internetowej żłobka
oraz na profilu internetowym Facebook.
§5
Wykaz dokumentów przekazywanych Rodzicom:
1. Umowa o przyjęcie dziecka do żłobka.
2. Regulamin opłat Żłobka „Klub Malucha Zielona Kraina”
3. Statut Żłobka „Klub Malucha Zielona Kraina”

