Zasady naliczania i wnoszenia opłat
za korzystanie z usług Żłobka Miejskiego w Zambrowie
1. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka korzystającego z usług Żłobka, zobowiązany
jest do terminowego wnoszenia opłat ustalonych w umowie o świadczenie usług
w Żłobku Miejskim w Zambrowie.
2. Każdego miesiąca rodzicom/opiekunom prawnym przekazywane są informacje
o wysokości opłat za dany miesiąc.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do uzyskania informacji o kwocie do zapłaty. Informację można uzyskać pod
numerem telefonu: 737 271 020 lub 86 224 41 22.
4. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku należy wnosić do 10 dnia każdego
miesiąca kalendarzowego, z góry za dany miesiąc na rachunek bankowy
nr 16 8775 0009 0010 0101 0244 0002 – BS w Zambrowie.
5. Opłaty należy wnosić w podanej wysokości – prosimy nie zaokrąglać naliczonych
kwot.
6. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której dziecko
uczęszcza.
7. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni otrzymali dofinansowanie obniżenia opłaty za
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna zgodnie z art. 64c
i następnymi ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
wpłacają na rachunek Żłobka tylko opłatę za wyżywienie.
8. Za okresy nieobecności dziecka w Żłobku dokonywane są odpisy:
a) opłata za pobyt – za okres nieprzerwanej nieobecności dziecka trwającej co
najmniej 3 dni w danym miesiącu. Opłata za pobyt podlega zmniejszeniu o 70%
z 1/22 opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku, za każdy dzień
nieobecności.
b) opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu w wysokości 100 % stawki dziennej
za wyżywienie, jeżeli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona przez
rodzica/opiekuna prawnego do godziny 10:00 w dniu ją poprzedzającym.
Odliczeniu nie podlega dzień, w którym następuje zgłoszenie.
9. Nieobecności dziecka rodzic/opiekun prawny zgłasza do intendenta Żłobka
poprzez:
a) wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamówienia.zmz@wp.pl
b) wysłanie sms na nr telefonu: 737 271 020
podając imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza oraz okres zgłaszanej
nieobecności.
10. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą odliczane.

