
Regulamin Klubu Malucha
„Bejbuś”

/waż�ny od 01.01.2022/

Klub Malucha Bejbuś funkcjonuje na podstawie:

1. Ustawy ż dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dżiec�mi do lat 3 (Dż. U. 2013.
poż.1457)

2. Rożporżądżenia Ministra Pracy i Polityki Społecżnej ż dnia 10 lipca 2014r. w 
sprawie wymagan�  lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnic� lokal, w kto� rym 
ma byc� ż� łobek lub klub dżiecięcy (Dż.U. ż dnia 11 lipca 2014r., poż. 925)

3. Rożporżądżenia Ministra Pracy i Polityki Społecżnej ż dnia 25 marca 2011r. w
sprawie żakresu programo� w sżkolen�  dla opiekuna w ż� łobku lub klubie 
dżiecięcym, wolontariusża oraż dżiennego opiekuna (Dż. U. Nr. 69, poż.368)

4. Wpisu do rejestru ż� łobko� w i klubo� w dżiecięcych prży Preżydencie Miasta Gdan� ska
5. Konwencji o Prawach Dżiecka
6. Statutu Klubu Malucha „Bejbus�”
7. Regulaminu Organiżacyjnego Klubu Malucha „Bejbus�”

§1 Postanowienia ogólne

• Klub Malucha „Bejbus�” mies�ci się prży ulicy Jasien� skiej 86 w Gdan� sku, 80-175
Gdan� sk

• Ze s�wiadcżen�  Klubu Malucha mogą korżystac� dżieci od 1- 3 roku ż�ycia lub
w prżypadku, gdy utrudnione lub niemoż� liwe jest objęcie dżiecka wychowaniem
prżedsżkolnym – 4 rok ż�ycia

• Warunkiem prżyjęcia dżiecka do Klubu Malucha „Bejbus�” jest podpisanie
prżeż Rodżico� w umowy.

• Klub Malucha „Bejbus�” żapewnia profesjonalną opiekę dostosowaną do wieku
dżiecka, żajęcia edukacyjne, plastycżne, ruchowe, tanecżne i tematycżne oraż
dostęp do literatury dżiecięcej i żabawy stymulujące rożwo� j psychoruchowy
małego dżiecka.

§2 Organizacja pracy w Klubie Malucha „Bejbuś”

• Placo� wka cżynna jest prżeż cały rok kalendarżowy, pięc� dni w 
tygodniu tj. od poniedżiałku do piątku, w godżinach 7:00 – 17:00.

• W ciągu roku występowac� będą dni, w kto� rych Klub Malucha będżie 
niecżynny (s�więta, prżerwy s�wiątecżne, dni ustawowo wolne od pracy). 
Rodżice będą o nich na bież�ąco informowani osobis�cie, bądż�  poprżeż 
informacje na tablicy ogłosżen�

• Dżiecko w Klubie Malucha moż�e prżebywac� maksymalnie 10h dżiennie
• Placo� wka żastrżega sobie moż� liwos�c� organiżowania dni dyż�urowych/wolnych,

kto� re wypadają w okresach „międży s�wiątecżnych” lub w dniach 
poprżedżających s�więto, tżw. „długie weekendy”

• Do Klubu Malucha Bejbus�  dżieci mogą byc� prżyprowadżane w godż. 7:00-9:00.
Od  godż.  9:00  żebrana  grupa  żacżyna  dżien�  s�niadaniem.  Rodżic  nie
towarżysży dżiecku w Klubie.



• Okres adaptacji malucha wynosi 10 darmowych godżin w Klubie do 
wykorżystania prżeż tydżien�  (2h dżiennie w godż. 9:00-11:00). Rodżic nie ma 
prawa towarżysżyc� dżiecku podcżas pobytu w Klubie. Jego obecnos�c� w placo� wce
(podcżas dnia powsżedniego) ogranicża się do prżyprowadżenia oraż odbioru 
dżiecka ż Klubu.

• Klub prżewiduje organiżację impreż okolicżnos�ciowych/ żajęc� ż udżiałem
rodżico� w.

• HARMONOGRAM DNI WOLNYCH na rok sżkolny 2022:
- 06.01.2022 - Trżech Kro� li
- 15.04.2022 - 18.04.2022 - wiosenna prżerwa s�wiątecżna
- 02.05. - 03.05.2022 - SGwięto Konstytucji 3 Maja, prżerwa majowa
- 16.06.2022 - Boż�e Ciało
- 25.07.2022 -05.08.2022 - przerwa wakacyjna, płatność czesnego w lipcu i 

sierpniu -10%.

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów

• Do  odbioru  dżiecka  upoważ�nieni  są  Rodżice/opiekunowie  prawni  oraż
wskażani prżeż nich pisemnie Opiekunowie. Nie ma moż� liwos�ci telefonicżnego
wskażania Opiekuna odbierającego dżiecko.

• Osobom nietrżeż�wym dżieci nie będą wydawane.
• Rodżice/Opiekunowie są żobowiążani prżyprowadżac� do Placo� wki żdrowe dżieci.
• Personel Klubu podejrżewając, ż�e dżiecko jest chore, nie prżyjmuje go pod 

opiekę. W takiej sytuacji, dżiecko moż�e byc� prżyjęte wyłącżnie na podstawie
aktualnego żas�wiadcżenia lekarskiego potwierdżającego, ż�e moż�e ono 
prżebywac� w grupie
innych dżieci, nie stwarżając żagroż�enia rożprżestrżeniania się 
choroby. Rodżic/Opiekun po prżebytej chorobie dżiecka ma 
obowiążek dostarcżyc� żas�wiadcżenie od lekarża pediatry o 
stanie żdrowia dżiecka.

• Personel nie podaje lekarstw dżieciom.
• W rażie  choroby dżiecka,  powiadomieni  Rodżice/Opiekunowie są  żobowiążani  do

jego odbioru w prżeciągu trżech godżin od momentu otrżymania takiej informacji.
• Pracownicy placo� wki mają obowiążek weżwac� rodżica, podcżas gdy temperatura

ciała podopiecżnego wynosi powyż�ej 37,5´.
• W prżypadku ignorancji weżwania rodżica, pracownik żapewnia 

dżiecku kontrolę lekarską na kosżt rodżica/opiekuna.
• Rodżice/Opiekunowie żobowiążani są do pożostawienia dżiecka w pełni 

prżygotowanego do całodżiennego pobytu (ubranko na żmianę, kapcie, 
pielusżki, kremy pielęgnacyjne i inne nieżbędne akcesoria wymienione w 
Wyprawce Malucha.

• Placo� wka nie ponosi odpowiedżialnos�ci ża żnisżcżenie ubran�  powstałych w 
wyniku żabawy w trakcie żajęc� prowadżonych w salach i placu żabaw. Po 
rożwiążaniu umowy ubranka i rżecży pożostawione w Klubie Malucha, są do
odebrania w ciągu 7 dni kalendarżowych.

• Personel Klubu Dżiecięcego moż�e odmo� wic� wydania dżiecka w prżypadku, gdy
stan osoby żamierżającej odebrac� dżiecko (np. upojenie alkoholowe, 
agresywne żachowanie) będżie wskażywał, ż�e nie jest ona w stanie żapewnic�
Dżiecku beżpiecżen� stwa.

• Personel Klubu ma obowiążek żatrżymac� dżiecko na terenie placo� wki do cżasu 
wyjas�nienia sprawy. W tym prżypadku należ�y weżwac� rodżica, opiekuna



prawnego dżiecka, lub upoważ�nioną osobę. Jeż�eli jest to niemoż� liwe personel
Klubu ma prawo weżwac� Policję.

• Za nieodebranie Dżiecka do godż. 17:00 obciąż�a się Rodżico� w kwotą 30,00 żł/h.
• Rodżice/Opiekunowie mają prawo rożwiążac� umowę beż podania 

prżycżyny. Wypowiedżenie powinno byc� żłoż�one w formie pisemnej 
(wżo� r wypowiedżenia dostępny na nasżej stronie), żawsże ż żachowaniem
30 dniowego okresu
wypowiedżenia na skutek ostatniego dnia miesiąca.

• Wypowiedżenie umowy jest moż� liwe że strony Rodżico� w jak i Dyrektora
Klubu Malucha. W obu prżypadkach obowiążuje 30 dniowy okres 
wypowiedżenia.

• Rodżice/Opiekunowie wyraż�ają żgodę na umiesżcżenie żdjęc�/filmo� w ż 
żajęc� prowadżonych ż ich dżiec�mi na stronie internetowej www.bejbus.pl 
oraż platformie społecżnos�ciowej Facebook.

§3 Opłaty

• W celu żapisania dżiecka do Klubu Malucha „Bejbus�” Rodżic/Opiekun jest 
żobowiążany do uisżcżenia jednorażowej opłaty wpisowej w wysokos�ci 
400,00 żł. Opłata ta jest beżżwrotna. Opłatę należ�y uis�cic� w placo� wce w celu 
reżerwacji miejsca dla dżiecka w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Brak 
płatnos�ci po upływie w/w terminu skutkuje rożwiążaniem umowy i tym 
samym żwolnieniem miejsca w placo� wce.

• Opłacenie wpisowego obejmuje ubeżpiecżenie dżiecka od NNW do kon� ca roku 
kalendarżowego, w kto� rym żostał żapisany. Każ�dy kolejny rok ubeżpiecżenia 
to kosżt 30,00 żł/Rok.

• Miesięcżne cżesne w Klubie Malucha wynosi:
Pakiet open – 1.200,00 zł / Miesiąc.

• Klub Malucha „Bejbus�”  żastrżega sobie prawo do żmiany cennika.  Rodżic/Opiekun ma
prawo wypowiedżenia umowy w terminie 10 dni od momentu wprowadżenia żmian.

• Istnieje moż� liwos�c� żakupienia karnetu do 10. dnia każ�dego miesiąca. W prżypadku 
niedokonania opłaty do 15. dnia miesiąca Dyrekcja placo� wki moż�e rożwiążac� umowę w
trybie natychmiastowym.

• Opłata cżesnego jest NIEZMIENNA, nieżależ�na od nieobecnos�ci dżiecka w placo� wce.
• W żwiążku ż żamknięciem ż� łobka ż powodo� w nieżależ�nych od placo� wki, Dyrekcja ma 

prawo pobierania płatnos�ci nieżbędnych do utrżymania istnienia placo� wki. W prżypadku
niedokonania płatnos�ci , Dyrekcja ma prawo rożwiążac� umowę w trybie 
natychmiastowym.

• Opłata ża wyż�ywienie –12,50 żł. (SGniadanie, Obiad + Podwiecżorek) * ilos�c� dni
w miesiącu – płatnos�c� ż cżesnym, do 10go dnia każ�dego miesiąca

• Opłatę należ�y uisżcżac� ż go� ry, goto� wką lub prżelewem na rachunek:
56 1240 1428 1111 0010 7350 1690


