
 

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI PODCZAS 
PÓŁKOLONII LETNICH

 W PRZEDSZKOLU HARMONIJKA

Zawarta  w  dniu  .............……........  pomiędzy  .…………………………..………………….  organizatorem
półkolonii letnich, prowadzonymi przez Przedszkole Harmonijka w Skórzewie przy ulicy Kolejowej
30,  a  Panią/Panem  ….................................................................................................  adres
zamieszkania  ........………………….........................................  legitymującym  się  dowodem  osobistym
(seria/numer) ..................................... telefon kontaktowy .................................................... adres e-
mail ............................................…………….............. o następującej treści: 

Przedszkole  zobowiązuje  się  do  sprawowania  opieki  podczas  półkolonii  letnich  nad
dzieckiem  ..........................................................................  (imię  i  nazwisko  dziecka)  data
urodzenia .................…………........ adres zamieszkania ........................................................................ 
w  dniach  (ew.  wybrane  dni)  ….............................................................  
w  godzinach  ................................................  (godziny  obecności)  podczas
tygodnia ...................................................................... (temat tygodnia)
 
1. Dziecko ma zagwarantowane pełne wyżywienie (sześć posiłków dziennie) tj. pierwsze śniadanie,
drugie śniadanie, pierwsze danie obiadowe (zupa), drugie danie obiadowe, deser, podwieczorek
oraz stały dostęp do napojów. 
2. Opłata za tydzień półkolonii  wraz z pełnym wyżywieniem wynosi  ………………………..,  rachunek
wystawiany jest przez aplikację Livekid.
3. Opłata za wycieczkę lub atrakcję jest doliczana do rachunku w tygodniu, w którym występuje.
4.  Do  odbioru  dziecka  zostali  upoważnieni  (proszę  podać  imię  i  nazwisko,  numer  dowodu
osobistego, stopień pokrewieństwa) ….................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.  Ważne  informacje  o  ewentualnych  chorobach  przewlekłych,  alergiach,  dieta
eliminacyjna:  ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.  Rodzice/Opiekunowie  wyrażają  zgodę  na  publikację  zdjęć  dziecka  na  stronie  internetowej
Przedszkola i Żłobka Harmonijka.
7.  Rodzice/Opiekunowie  wyrażają  zgodę  na  publikację  zdjęć  dziecka  na  facebookowym  profilu
Przedszkola i Żłobka Harmonijka.
8. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczkach pieszych.
9.  Rodzice/Opiekunowie  są świadomi czynników  ryzyka  COVID-19  zarówno  u  dziecka,  jego



rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz biorą odpowiedzialność za podjętą decyzję
związaną z wysłaniem dziecka na półkolonie letnie, jak i dowozem dziecka do instytucji.
10.  Rodzice/Opiekunowie  zobowiązani  są  do  założenia  konta  użytkownika  na  stronie
https://livekid.com/pl/ lub  bezpośrednio  w  aplikacji  Livekid.  Aplikacja  stanowi  podstawową
platformę komunikacji między Przedszkolem i Żłobkiem Harmonijka, a Rodzicami/Opiekunami.
11. Statut Przedszkola Harmonijka zamieszczony jest na stronie internetowej oraz dostępny jest w
siedzibie  Przedszkola.  Uczestnik  Półkolonii  i  jego  Rodzice/Opiekunowie są  zobowiązani  do jego
przestrzegania.

….................................................. …..................................................
data i podpis Organizatora                      data i podpis Rodzica/Opiekuna
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