Informacja Stołówka 2017/2018


Chęć korzystania z posiłków należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji.



Deklaracja jest dostępna w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
w roku szkolnym 2017/2018
1.

Nazwisko i imię ucznia…………………………………………………………. klasa ……………….…………

2. Nazwisko i imię rodzica ………………………………………… tel. kontaktowy ………………….………
3. Forma płatności (proszę o zaznaczenie): przelew / gotówka
4. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

Opcja

Koszt dzienny

Obiad

8,50 pln

Wybór opcji
(X)

 Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy.
Termin płatności za posiłki to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego za kolejny miesiąc żywieniowy.
Przelewem na numer konta: 11 1910 1048 2201 7614 0763 0001
Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska
Bank: Deutsche Bank
Tytułem: wpłata za Posiłki / opcja / klasa Nazwisko i imię ucznia / za miesiąc…

lub
Gotówką w stołówce
Tylko w trakcie dyżurów w godzinach 7:30-8:15
Wpłata za posiłki bez potwierdzenia - nie będzie uznawana jako zapłacona.








Opłaty

Styczeń
(12dni)

Luty
(20dni)

Marzec
(20dni)

Dyżur

2-3.01.2018

1-2.02.2018

1-2.03.2018

Kwota

102,00

190,00

170,00

Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty/pokwitowanie - każdorazowo wystawiany po wpłacie
za posiłki w dzień dyżuru.
Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer: 513 655 477,
najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu
będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż
wiadomość sms.
Wszystkie sprawy proszę kierować na E-mail: smacznypunkt@gmail.com
W przypadku rezygnacji z posiłków, fakt ten należy zgłosić pisemnie w stołówce szkolnej do ostatniego
dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z posiłków.

5. Deklaracja:
1)

Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej zawartymi w punkcie 4.

2)
3)

4)
5)
6)

Deklaruję korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na zasadach określonych w punkcie 4 w roku szkolnym 2017/2018.
Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie Wpłata za posiłki dokonywana będzie z góry. Płatności
przelewem są przyjmowane bezterminowo. Natomiast płatność gotówką jest możliwa tylko w wybrane dni
podczas dyżurów w stołówce.
Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty/pokwitowanie.
wpłaty bez potwierdzenia nie będą uznawane.
Wpłaty gotówkowe po terminie nie będą przyjmowane.
Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy, powoduje wstrzymanie wydawania posiłków od kolejnego miesiąca.

…………………………………
Data

…………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

