
 

REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO „ŻYRAFI DOMEK” 

UL. MIELCZARSKIEGO 60A, 51-663 WROCŁAW 

§ 1 

Informacje podstawowe 

1. Klub dziecięcy – sprawuje funkcję opiekuńczą nad Dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia. 

2. Klub dziecięcy – jest czynny w godzinach od 7.00 do 17.00 w następujące dni tygodnia: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych oraz 

24 grudzień, 31 grudzień, 04 czerwiec i 2 tygodniową przerwą wakacyjna : 02 sierpień- 13 

sierpień. 

3. Klub dziecięcy –  zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i 

bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w 

przyjaznym  i inspirującym środowisku. 

§ 2 

Bezpieczeństwo Dzieci 

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi 

przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez 

Rodziców pisemnie. 

2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko. 

3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane. 

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Klubu dziecięcego zdrowe Dziecko. Dziecko 

chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. 

5. Klub dziecięcy Żyrafi domek zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić 

Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Klub dziecięcy. 

6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z 

poszanowaniem prawa do prywatności. 



7.  Klub dziecięcy posiada polisę odpowiedzialności cywilnej placówki edukacyjno- 

wychowawczej i opiekuńczej. Dodatkowo klub dziecięcy zapewnia dla chętnych ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 3 

Organizacja dnia 

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Klubu dziecięcego zobowiązani są dostarczyć 

wyprawkę  tj. : kołderka, poduszka, prześcieradło do spania, bidon/butelka, ubranka na zmianę, 

pieluszki, chusteczki mokre oraz suche. 

2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu 

dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci. (harmonogram dnia jest 

dostępny na stronie www.zyrafidomek.pl) 

3. Wyżywienie- istnieje możliwość wykupienia wyżywienia dla dziecka (śniadanie + zupa+ 

drugie danie + podwieczorek),  zamówionego z firmy cateringowej specjalizującej się w 

żywieniu dzieci, w wysokości 17 zł(dieta podstawowa), 18zł (dieta bezmleczna, bezjajeczna, 

wegetariańska oraz bezglutenowa)/każdy dzień pobytu dziecka. W przypadku nieobecności 

dziecka jest możliwość odwołania przez Rodzica posiłku dzień wcześniej do godz. 18:00. 

4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić 

indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie pokarmowe). 

§ 4 

Dodatkowe zajęcia 

Klub dziecięcy Żyrafi domek oferuje dodatkowe zajęcia w kwocie 50zł miesięcznie, 

dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.: 

– rytmika, 

– zajęcia z elementami sensorycznymi 

– zajęcia korekcyjne wad podstawy 

– zajęcia logopedyczne 

- eksperymenty 

- dogoterapia 

§ 5 

Opłaty 

1. Usługi świadczone w klubie dziecięcym są odpłatne. Ceny ustala właściciel klubu 

dziecięcego.  



2. Sposób naliczania opłat a także obowiązujące stawki za opiekę w klubie dziecięcym i 

wyżywienie dziecka dostępne są na stronie internetowej klubu dziecięcego: www. 

Zyrafidomek.pl  

3. Odpłatność za pobyt dziecka w klubie dziecięcym składa się z:  

a) czesnego – płatnego z góry na początku okresu rozliczeniowego (miesiąca). Opłata nie 

podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.  

b) opłaty za wyżywienie – płatnej na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca). Opłata 

naliczana za każdy dzień obecności dziecka w klubie dziecięcym. Opłata nie jest naliczana za 

dni nieobecności dziecka w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez rodzica, dnia 

poprzedniego do godz. 18:00. Zgłoszenia można dokonać na numer kontaktowy klubu 

dziecięcego 535799541, osobiście lub poprzez sms.  

c) wpisowego – z przeznaczeniem na czynności administracyjne żłobka, związane z 

przygotowaniem przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego.  

d) opłaty dodatkowej za nie odebranie dziecka do godz. 17.00, w wysokości 30,00zł za każdą 

rozpoczętą następną godzinę 

e) opłaty dodatkowej za zajęcia dodatkowe  

f) ubezpieczenie NNW– dla chętnych 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 r.          

  

 


