
CENNIK 

 Wpisowe 350 złotych jest opłata jednorazową dokonywana przy zapisie Dziecka do żłobka, gwarantuje 

miejsce w placówce oraz zawiera ubezpieczenie NNW. 

 Czesne za miesiąc wynosi 990 złotych. Kwota ta może ulec zmianie w związku z: 

- dofinansowaniem z Urzędu Miasta; 

- Resortowym „Programem Maluch” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 

- innymi dofinansowaniami; 

- okresowymi promocjami; 

Dla dzieci mieszkających w Lublinie czesne wynosi 590 złotych miesięcznie. 

 Wyżywienie – catering. Stawka dzienna: 12 złotych, w formie 4 posiłków (śniadanie, zupa, drugie danie, 

podwieczorek). Przygotowywany i dostarczany przez firmę Eko-Planet ul. Jantarowa 5/106, 20-583 

Lublin, specjalizującą się w przygotowaniu dietetycznych posiłków dla dzieci. Istnieje możliwość 

ustalenia indywidualnej diety eliminacyjnej. 

Kwota za wyżywienie może podlegać pomniejszeniu za czas nieobecności dziecka w Żłobku, o ile 

placówka została  poinformowana o absencji podopiecznego najpóźniej do godziny 7:30  danego dnia. 

 Zajęcia Musical Babies 30 złotych; 

 Inne dodatkowe zajęcia (jeżeli Rodzice wyrażą chęć uczestnictwa Dziecka). 

 

Płatności:   

 Wpisowe opłacane jest do 7 dni od daty zawarcia umowy, 

 Czesne opłacane jest z góry przelewem do 5 dnia każdego miesiąca, 

 Wyżywienie płatne jest z dołu, 

 Zajęcia dodatkowe opłacane są z dołu 

 na konto: 

Numer rachunku BZWBK IBAN PL 73 1090 2590 0000 0001 3270 2831 
 

Osoby dokonujące wpłat na konto prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko Dziecka oraz miesiąc za jaki 

jest ponoszona opłata. 

  



WYPRAWKA 

– sypialnia 

 prześcieradło na gumkę, 

 kocyk, poduszeczkę (jeżeli używa), 

 przytulankę (jeśli potrzebuje), 

 smoczek (jeżeli używa); 

– łazienka 

 pieluchy, 

 chusteczki mokre, 

 krem do zapobiegania odparzeniom, 

 ubrania na zmianę; 

– pozostałe 

 kubeczek, 

 domowe obuwie (jeżeli używa), 

– Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z wyżywienia zapewnionego przez żłobek 

 butelka na mleko, a także na płyny (herbatka, sok, woda), 

 odpowiednio zapakowane i zabezpieczone: mleko, kaszka, płyny, 

 zupki, deserki. 

 

Jednorazowo prosimy Rodziców o przyniesienie 1 rolki ręcznika papierowego, chusteczek higienicznych 

(wyciąganych – 100 szt.), mydła w płynie (do mycia rąk). 


