UMOWA nr
o przyjęcie do Domu Seniora „Nad Płonką”
Zawarta w Zdziarze Wielkim w dniu ............................... pomiędzy Domem Seniora "Nad
Płonką" położonym w Zdziarze Wielkim 46A, 09-440 Staroźreby, zwanym w dalszej
części umowy Domem,
a Panem/Panią .............................................................................................................................
…............................................................
legitymującym(ą) się dowodem osobistym (seria i numer) ........................... wydanym
przez ......................................... ,
zwanym w dalszej części umowy Opiekunem Mieszkańca,

Panem/Panią ......................................................................................
legitymującym(ą) się dowodem osobistym (seria i numer) ........................... wydanym
przez ......................................... ,
zwanym w dalszej części umowy Mieszkańcem, zostaje przyjęty do wspólnoty Domu od dnia
.................................................... na
czas ..................................................
§1
Dom zapewnia:
1) zakwaterowanie w pokoju /jedno/dwuosobowym/ nr .......... - w stanie jak przy zawarciu
Umowy.
2) Całodzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków: śniadania, obiadu i kolacji oraz II
śniadania i podwieczorku .
3) Całodobową opiekę pielęgnacyjną.
4) Opiekę lekarską pełnioną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, o ile mieszkaniec
zadeklaruje się do poradni prowadzącej Dom (mieszkańcom niezadeklarowanym Dom zapewnia
doraźną pomoc lekarską).
5) Rehabilitację medyczną w zakresie posiadanych urządzeń, zgodnie z zaleceniami lekarza.
6) Środki podstawowe do higieny osobistej, w tym pieluchy i pieluchomajtki w ramach NFZ.
7) Zajęcia manualne i zajęcia terapii zajęciowej.

8) Zajęcia i imprezy rozrywkowe na terenie Domu Seniora.
9) Dla bardziej samodzielnych Pensjonariuszy wycieczki piesze, autokarowe do ciekawych miejsc
w okolicy.
§2
Mieszkaniec (lub Opiekun Mieszkańca) uiszczał będzie opłatę za pobyt w Domu Seniora za
miesiąc następny do 10 dnia miesiąca poprzedzającego w wysokości
:.................................................
na konto:
44 9008 0005 0265 6094 3000 0040
Kazimierz Przepiórski
NZOZ Medicines-Dom Seniora „Nad Płonką”
Zdziar Wielki 46A
09-440 Staroźreby
W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Dom będzie pobierać ustawowe odsetki w
wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
W przypadku umowy na czas określony mieszkaniec zostanie odebrany przez Opiekuna w dniu
zakończenia tej umowy do godziny 18:00.
§3
W przypadku umowy na czas nieokreślony Dom zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat z
miesięcznym powiadomieniem.
§4
Mieszkaniec może zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego dotyczącą Jego mienia za
zniszczenie lub utratę, za które Dom nie ponosi odpowiedzialności.
§5
Mieszkaniec na czas pobytu w naszym Domu może być zameldowany tymczasowo.
§6
W przypadku umowy na czas nieokreślony strony mogą wypowiedzieć umowę z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia począwszy od zakończenia miesiąca
złożenia wypowiedzenia.

§7
Dom może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Mieszkańca
z płatnością za pobyt, za okres dłuższy niż jeden miesiąc, a także w sytuacji, gdy Mieszkaniec łamie
obowiązujące regulaminy zachowania.

§8
Sprawy sporne dla Stron rozstrzygają przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie umów cywilnoprawnych, lub Sąd właściwy dla Domu Seniora.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§9
Integralną częścią umowy jest::
1. Karta zgłoszenia,
2. Aktualna dokumentacja medyczna o stanie zdrowia.
3. Dokumenty wskazujące Opiekuna Prawnego.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

…..........................................................
opiekun prawny, mieszkaniec

….......................................
Dyrektor Domu Seniora

