Aneks do umowy
o usługi w Żłobku Akademickim WSG
„UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

W Żłobku obowiązują zniżki oraz pakiety opłat rezerwacyjnych, zgodnie z zapisem
w niniejszym aneksie, będącym integralną częścią umowy.

Zniżki obowiązujące w żłobku
Wysokość zniżki

Zniżka dotyczy

50%*





10%









dzieci pracowników etatowych WSG
dzieci studentów WSG
dzieci
pracowników
współpracujących
z WSG
dzieci słuchaczy studiów podyplomowych
organizowanych przez WSG
rodzeństwo żłobkowicza
rodzeństwo dzieci z przedszkola
posiadacze Bydgoskiej Karty Rodzinnej
wnuki pracowników WSG
posiadacze Karty Dużej Rodziny
mieszkańcy osiedla Okole w Bydgoszczy

Osoby, których dzieci kontynuować będą edukację w Przedszkolu Akademickim WSG
otrzymują zniżkę w wysokości 30% na I rok nauki w przedszkolu, 20% na II rok nauki w przedszkolu i 10% na III rok nauki w przedszkolu.
W sytuacji uzyskania dotacji z MPiPS w ramach programu „MALUCH”, czesne w żłobku
będzie obniżone o kwotę dotacji.
Ewentualna dotacja jest także formą ulgi w opłatach dla rodziców. Przysługujące zniżki
w czesnym nie łączą się, obowiązuje zawsze jedna, najwyższa zniżka (w tym uwzględniana jest
ewentualna dotacja z MPiPS).

Pakiety opłat rezerwacyjnych w Żłobku

Rodzaj pakietu

Oferta w ramach pakietów opłat rezerwacyjnych

Pakiet I – 200 zł





rezerwacja miejsca w Żłobku na okres jednego miesiąca
jedna bezpłatna porada w ramach Akademii Rodziny
jedne bezpłatne zajęcia w Klubie Malucha (możliwość wykupienia
posiłków)

Pakiet II- 400 zł





rezerwacja miejsca w Żłobku do pół roku
dwie bezpłatne porady w ramach Akademii Rodziny
jedne bezpłatne zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci (zajęcia
prowadzone metodą E. E. Gordona)
jedne bezpłatne zajęcia w Klubie Malucha (możliwość wykupienia
posiłków)



Pakiet III – 600 zł





rezerwacja miejsca w żłobku na okres do jednego roku
trzy bezpłatne porady w ramach Akademii Rodziny
udział w dwóch bezpłatnych zajęciach umuzykalniających dla małych dzieci
(zajęcia prowadzone metodą E. E. Gordona)
udział w dwóch bezpłatnych zajęciach w Klubie Malucha (posiłki płatne
oddzielnie)
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