
Kontakty z dzieckiem
przykładowe kontakty

opracowanie: anty-alienator.dlawas.net

1. Rok szkolny

1. Ojciec  będzie  odbierał  dzieci  co  drugi  weekend  (począwszy  od  XX  miesiąc  202X  roku)
w piątek o godz. 17:00 z miejsca zamieszkania dzieci i dzieci będą spędzały czas z ojcem do
niedzieli do godziny 18:00. Matka odbierze dzieci z miejsca zamieszkania ojca.

2. W dni robocze (poniedziałek - piątek) ojciec spędzi czas z synami we wtorki i czwartki od
godz. 17:00 do godz. 20:00. Dotyczy jeśli zapis dotyczący kontaktów w taki dzień nie wynika
z innych niżej wymienionych punktów w szerszym zakresie lub z kontaktów w uroczystości
rodzinne.  We wtorki ojciec odbierze dzieci z ich miejsca zamieszkania,  a matka na koniec
ustalonego czasu przyjedzie po nie w miejsce zamieszkania ojca. W czwartki matka przywiezie
dzieci do miejsca zamieszkania ich ojca, a ojciec na koniec ustalonego czasu odwiezie je w ich
miejsce zamieszkania.

2. Ferie zimowe

1. W okresie ferii zimowych ojciec będzie sprawował opiekę nad dziećmi w latach nieparzystych
przez pierwszy tydzień ferii, a w latach parzystych przez drugi tydzień ferii zimowych.

2. Matka przekaże dzieci pod opiekę ojca w miejscu zamieszkania ojca w latach nieparzystych
w sobotę o godz. 10:00 i ojciec będzie sprawował opiekę nad dziećmi do kolejnej soboty do
godz.  18:00.  W  latach  parzystych  matka  przekaże  dzieci  pod  opiekę  ojca  w  miejscu
zamieszkania ojca w niedzielę o godz. 10:00 i dzieci będą pod opieką ojca do kolejnej niedzieli
do godz. 18:00. Ojciec odwiezie dzieci do ich miejsca zamieszkania.

3. Wakacje letnie

1. Ojciec w wakacje letnie (przy czym okres wakacji to okres rozumiany jako czas od dnia 1 lipca
do 31 sierpnia) będzie sprawował opiekę nad dziećmi w dniach:

1. od pierwszego piątku lipca od godz. 16:00 przez 9 dni do niedzieli godz. 19:00;

2. od ostatniego piątku lipca od godz. 16:00 przez 9 dni do niedzieli godz. 19:00;

3. od przedostatniego piątku sierpnia od godz. 16:00 przez 9 dni do niedzieli godz. 19:00.

2. Strony ustalają, że w zakresie kontaktów wakacyjnych ojciec każdorazowo będzie odbierać
dzieci z miejsca ich zamieszkania i odwiezie je do ich miejsca zamieszkania.
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4. Święta Bożego Narodzenia

1. W latach nieparzystych ojciec odbierze dzieci z miejsca zamieszkania w Wigilię Świąt Bożego
Narodzenia o godz. 14:00 i odwiezie dzieci do miejsca zamieszkania o godz. 20:30. Pierwszy
i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) dzieci spędzą z matką.

2. W latach parzystych dzieci spędzą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia z matką. Pierwszy i drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 i  26 grudnia) spędzą z ojcem - gdzie matka odwiezie
dzieci do miejsca zamieszkania ojca 25 grudnia o godz.  10:00 i  odbierze dzieci  z miejsca
zamieszkania ojca 26 grudnia o godz. 18:00.

5. Sylwester i Nowy Rok

1. W latach nieparzystych dzieci spędzą Sylwestra i Nowy Rok z matką.

2. W latach parzystych Sylwestra i Nowy Rok dzieci spędzą z ojcem od 31 grudnia godz. 18:00
do Nowego Roku godz. 18:00 z nocowaniem. Przy czym matka przywiezie dzieci do ojca
31 grudnia o godz.  18:00 a ojciec odwiezie  dzieci  do miejsca ich zamieszkania 1 stycznia
o godz. 18:00.

6. Wielkanoc

1. W latach  nieparzystych  dzieci  spędzą  czas  świąt  wielkanocnych  od  Wielkiego  Piątku  do
Niedzieli  Wielkanocnej  z  matką,  a  Poniedziałek  Wielkanocny dzieci  spędzą  z  ojcem, przy
czym matka przywiezie dzieci do miejsca zamieszkania ojca o godz. 10:00 i ojciec odwiezie je
o godz. 18:00 do ich miejsca zamieszkania.

2. W latach parzystych dzieci spędzą czas świąt wielkanocnych od Wielkiego Piątku do Niedzieli
Wielkanocnej wraz z nocowaniem z ojcem, przy czym matka przywiezie dzieci do miejsca
zamieszkania  ojca  o  godz.  10:00  i  ojciec  odwiezie  je  o  godz.  18:00  do  ich  miejsca
zamieszkania, a Poniedziałek Wielkanocny dzieci spędzą z matką.

7. Święta rodzinne

1. Urodziny dziecka … co drugi rok + godziny i kto odbiera / zawozi dziecko, a kto odwozi /
zabiera.

2. Dzień Dziecka … co drugi rok + godziny i  kto odbiera /  zawozi  dziecko,  a kto odwozi  /
zabiera.

3. Dzień Ojca … godziny i kto odbiera / zawozi dziecko, a kto odwozi / zabiera.
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8. Długie weekendy - Majówka

1. W latach nieparzystych majówkę dzieci spędzą z ojcem. Ojciec odbierze dzieci 1 maja o godz.
10:00 z ich miejsca zamieszkania i będzie sprawował opiekę do 3 maja do godz. 18:00. 3 maja
matka odbierze dzieci z miejsca zamieszkania ojca.

2. W latach parzystych majówkę dzieci spędzą z matką.

9. Pozostałe ustalenia dot. kontaktów

Istotna uwaga, że większość z poniższych zapisów nie może się znaleźć w wyroku sądowym jako
takim, ale mogą się znaleźć w ugodzie mediacyjnej dotyczącej kontaktów wypracowanych przed
mediatorami.

1. Miejscem  zamieszkania  dzieci  znajduje  się  pod  adresem  ul.  Prawomocna  12,  00-001
Prawowieś i może być zmienione za zgodą obojga rodziców lub ewentualnie decyzją sądu.

2. Powyższe zapisy określają minimalny zakres kontaktów, a nie maksymalny.

3. Dni  świąteczne,  ferie  i  wakacje  mają  priorytet  nad  dniami  wynikającymi  z  ustalonego  co
drugiego weekendu kontaktów. Dni świąteczne nie mają (nie przesuwają o tydzień) wpływu na
wyliczenie co drugiego weekendu kontaktów.

4. Jeżeli  stan zdrowia któregokolwiek z dzieci uniemożliwia realizację kontaktu w ustalonym
przez rodziców terminie, rodzice ustalają termin zastępczy w kolejny weekend. Matka dzieci
w takiej  sytuacji  jest  zobowiązana  do  przedstawienia  zaświadczenia  lekarskiego  o  stanie
zdrowia dziecka.

5. Za  każdy  wymieniony  dzień  kontaktów,  który  nie  dojdzie  do  skutku  bez  udowodnienia
przyczyn  jednoznacznie  uniemożliwiających  ich  realizację  będzie  skutkować  kwotą
w wysokości 200 zł płatną na rachunek bankowy ojca.

6. Dzieci mają prawo do kontaktów telefonicznych z rodzicem, u którego w danej chwili nie
przebywają oraz do kontaktów z dalszą rodziną.
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