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DEKLARACJA ZAPISU na ROK SZKOLNY 2021/22 
/w razie dostępności miejsc w danej grupie/ 

w Przedszkolu Anglojęzycznym „FIRST STEPS” w Bielsku – Białej 
 
prowadzonym przez International House Integra Bielsko Spółkę z o.o. w Bielsku-Białej, ul. Zielona 32, 43-300 
Bielsku-Białej, NIP: 937-24-38-192, REGON: 07293062200000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000225227,  
reprezentowaną przez Joannę Pindel-Tlołka, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwaną dalej: 

„Przedszkolem” e-mail: przedszkole@anglojezyczne.pl 
 
Rodzice /opiekunowie prawni Dziecka ………………………………………………………………………… /imię i nazwisko Dziecka/ 
ur. ………………………………… /data urodzenia/. 
 
zwanego dalej „Dzieckiem”  

zamieszkali ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………… 
legitymujący się dowodem osobistym: seria …….… numer ……………………………..…………………………………… 
PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail do korespondencji elektronicznej: ……………………………………………………………..……………………  
Nr telefonu…………………………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………..…………………… 

legitymujący się dowodem osobistym: seria ……..… numer …………………………….…………..……………………… 
PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Adres e-mail do korespondencji elektronicznej: …………………………………………………..………………………………  
Nr telefonu…………………………………………………………………………….. 
 
/ dalej: „Rodzice”/  

deklarują zapisanie i uczęszczanie Dziecka w roku szkolnym 2021/22 do Przedszkola Anglojęzycznego „First 
Steps”, mieszczącego się w obiekcie przy ul. B. Czecha 5 w Bielsku-Białej, w grupie: …………………………………………  
 
 Dostępność miejsca, którego dotyczy Deklaracja, zostanie zweryfikowana i zakomunikowana (pozytywnie 
albo negatywnie) przez Przedszkole w terminie do dnia 31.05.2021 r.  
 W razie pozytywnej weryfikacji, o której mowa  w punkcie poprzedzającym, w tym samym terminie 

Przedszkole złoży Rodzicom ofertę zawarcia docelowej Umowy o świadczenie usług Przedszkola „First Steps” 
(dalej: „Umowa”); 
 wraz z tym momentem (data przedstawienia Umowy) rozpocznie bieg 7-dniowy termin do podjęcia decyzji 
przez Rodzica/ów w przedmiocie zawarcia Umowy oraz - w razie przyjęcia jej warunków - na jej podpisanie. 
Wraz z bezskutecznym upływem tego terminu Deklaracja automatycznie wygasa (bez potrzeby jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń/ czynności  którejkolwiek ze Stron), zaś w terminie kolejnych 14 dni Przedszkole 
zwróci Rodzicowi/Rodzicom pełną kwotę wpłaconej przez nich Kaucji, o której poniżej [zwrotnym przelewem na 

rachunek bankowy, z którego została ona dokonana]; 
 Deklaracja będzie honorowana przez Przedszkole pod warunkiem wpłaty przez Rodziców w terminie 7 dni 
od podpisania niniejszego dokumentu pełnej kwoty Kaucji na rachunek bankowy Przedszkola o numerze 19 
1050 1070 1000 0024 0560 4329  prowadzony przez ING Bank Śląski, tj. 700,00 złotych brutto (słownie: 
siedemset złotych). Z momentem zawarcia Umowy  docelowej Kaucja podlega zaliczeniu na wpisowe w 
rozumieniu Umowy. Wpłacona Kaucja podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w razie negatywnej weryfikacji 
dostępności miejsca w Przedszkolu, którego dotyczy Deklaracja, bądź w razie wycofania Deklaracji przez Rodzica 

(co wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności, tzn. przynajmniej e-mail na adres 
mailowy Przedszkola podany na wstępie dokumentu)– w każdym wypadku w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia któregoś z tych zdarzeń;  
 Deklaracja obejmuje również uczestnictwo Dziecka w ramach pakietu edukacyjnego dla podopiecznego 
Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” na rok szkolny 2021/22, realizowanego przez odrębnego 
usługodawcę: Centrum Języków Obcych International House Bielsko-Biała Sp. z o.o., Bielsko-Biała ul. Zielona 

32, NIP: 547-02-07-741 , REGON: 070418334; 
 Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie 

swoich adresów korespondencyjnych oraz e-mail. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu oraz oświadczenia 
mogące mieć wpływ na jego obowiązywanie wymagają zachowania formy dokumentowej (przynajmniej e-mail 
na adresy mailowe podane na wstępie dokumentu) pod rygorem nieważności. Deklaracja została sporządzona w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

Bielsko-Biała, dnia: …………………………………………………….. 

 

Rodzice:                                                                     za Przedszkole: 


