
UMOWA CYWILNO PRAWNA OPIEKI NAD DZIECKIEM 
 
zawarta w Elblągu w dniu …………………………………. pomiędzy: 
 
Marcinem Trudnowski ul. Słoneczna 3/3, 82-300 Elbląg legitymujący się Dowodem Osobistym 
CHA 778162 
zwanym w dalszej części umowy Opiekunem 
 
a  
 
Panią/Panem: ………………………………………………………………………………….………..…… 
 
legitymującą/ym się Dowodem Osobistym ……………………………………………….……………… 
zwaną(-ym) w dalszej części Rodzicem (Prawnym Opiekunem), działającym w imieniu oraz jako 
przedstawiciel ustawowy nieletniego dziecka zwanego w dalszej części Dzieckiem: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka, które zostaje powierzone Opiece) 
 
Adres zamieszkania dziecka:   
 
Kod pocztowy i miejscowość: 
 
Data i miejsce urodzenia dziecka: 
| 
PESEL dziecka: 
 
Telefon do mamy: 
 
Telefon do taty: 
 
Telefon do babci/dziadka: 
 
Miejsce pobytu rodziców podczas przebywania dziecka pod opieką: 
 
Adres: 
 
Telefon (podać, jeśli inny niż powyżej): 
 
Alergie: 
 
Przyjmowane na stałe leki: 
 
Choroby: 
 
Ważne informacje o dziecku (np. Lęki, nerwowość, problemy z zachowaniem, o demotywuje 
dziecko): 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Par1. 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest Opieka nad Dzieckiem przez Opiekuna w formie Sportowych 
Zajęć Zimowych w Sali Gimnastycznej III LO im Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Browarnej 1 w 



godzinach od 8:00 do 16:00 w terminach:  
Opieka 1: 28-30.12.2020 (3 dni w trakcie przerwy świątecznej),*

Opieka 2: 4-8.01.2021 (pierwszy tydzień ferii zimowych),*

Opieka 3: 11-15.01.2021 (drugi tydzień ferii zimowych)* 
*pozostawić właściwe 
 
Par2. 
Opiekun oświadcza, że on i personel posiada odpowiednie kwalifikacje do opieki nad Dzieckiem 
oraz zapewni w trakcie Opieki różnorodne atrakcje w tym: szkolenie żeglarskie na jachtach 
Optimist na sucho - pod dachem, roboty bosmańskie, węzły żeglarskie, teoria żeglowania, 
budowa jachtu, taklowanie jachtu, prawo drogi na wodzie, locja, nawigacja, bezpieczeństwo na 
jachcie, szkolenie pierwszej pomocy na fantomach, deskach ortopedycznych, defibrylatorze, 
tlenoterapii, gry i zabawy integracyjno - rozwojowe, zajęcia artystyczne, w przypadku dobrej 
pogody - zajęcia na dworzu. 
 
Par3. 
Rodzic powierza Opiekunowi Opiekę nad Dzieckiem, wyraża zgodę na udział Dziecka w 
zabawach organizowanych przez Opiekuna i spożywanie proponowanych posiłków. 
Rodzic dowozi Dziecko pod wskazany adres pomiędzy godziną 7:30 a 8:00. 
Rodzic odbiera Dziecko spod wskazanego adresu pomiędzy godziną 16:00 a 16:30. 
 
Par4. 
Rodzic zobowiązany jest do: 
- Przyprowadzania i odbioru Dziecka pod w/w adres, w w/w terminach o w/w godzinach TYLKO 
ZDROWEGO Dziecka, 
- Uiszczenia opłaty zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na konto bankowe, którego 
właścicielem jest Marcin Trudnowski:  
Marcin Trudnowski ING 25 1050 1940 1000 0090 9962 4653  
Z dopiskiem: 
1/2/3 termin* + imię i nazwisko Dziecka 
*wstawić właściwe 
 
- Zaopatrzenia Dziecka w następujące rzeczy:  
 
Par5. 
Odbiór Dziecka jest możliwy tylko przez Rodzica. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka 
przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodzica po wcześniejszym zgłoszeniu na 
piśmie lub SMS z numeru podanego w Umowie. 
 
Par6. 
Rodzic wyraża zgodę na prowadzenie dokumentacji fotograficznej i video podczas Opieki zgodnie 
z zasadami etyki oraz wyraża zgodę na publikację w/w dokumentacji w mediach 
społecznościowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych i informacyjnych. 
 
Par7. 
Rodzic wyraża zgodę na wdrożenie przez Opiekuna aktualnie obowiązujących procedur 
sanitarnych w związku z pandemią COVID-19. 
 
Par8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
Par9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Marcin Trudnowski 
—————————————————-                         —————-—————————————— 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rodzic


