Opłaty za obiady
1. Od 11 września 2017 roku obiady są przygotowywane przez Spółdzielnię
Socjalną „Miedwie” z siedzibą w Reptowie.
2. Wpłat za obiady wrześniowe prosimy dokonywać przelewem bankowym do
15-tego września, natomiast za obiady w kolejnych miesiącach – do 10-tego
dnia miesiąca.
3. Numer konta, na który należy dokonywać opłat za posiłki –
Spółdzielnia Socjalna „Miedwie”
Reptowo 96A
73-108 Kobylanka
35 1020 4812 0000 0602 0138 0039
W tytule przelewu prosimy podać – obiady za miesiąc…, nazwisko i imię, klasa i
szkoła.
4. W poniedziałki, środy i piątki serwujemy drugie dania, a we wtorki i czwartki
– zupy z wkładką.
5. Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł. Wysokość miesięcznej opłaty za obiady
liczymy mnożąc cenę jednostkową obiadu przez ilość dni żywieniowych w
miesiącu.
6. Wpłata przelewem dotyczy tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa
wpłaty na każde dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
7. Informacje o kwotach do zapłaty w 2017 roku zostaną zamieszczone na stronie
internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń.
8. Odwołanie obiadu na dzień następny należy zgłosić telefonicznie pomiędzy
godz. 10.00-16.00 lub w dniu bieżącym między 8.00- 9.00 nr tel. 515586601.
9. Dni nieobecności i zwroty za niewykorzystane, odwołane posiłki rodzice
odliczają po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym .
10. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Zgłaszam dziecko (imię i nazwisko)..........................................................................................
uczęszczające do klasy...............................................................................................................
w szkole (nazwa)……………………………………………………………………………....
na obiady do stołówki szkolnej od dnia ....................................................................................
Czy u dziecka występuje pokarmowa reakcja alergiczna? …………………………………..
Jeśli tak, proszę wymienić alergeny…………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego do kontaktu ze stołówką
…………………………………………..……Tel. kontaktowy………………………………
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami) na potrzeby
związane z działalnością stołówki.
……………………………………………..
data i podpis czytelny rodziców/opiekunów

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Zgłaszam dziecko (imię i nazwisko)..........................................................................................
uczęszczające do klasy...............................................................................................................
w szkole (nazwa)……………………………………………………………………………....
na obiady do stołówki szkolnej od dnia ....................................................................................
Czy u dziecka występuje pokarmowa reakcja alergiczna? ………………………………….
Jeśli tak, proszę wymienić alergeny…………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego do kontaktu ze stołówką
……………………………………………… .…..Tel. kontaktowy…………………………..
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami) na potrzeby
związane z działalnością stołówki.
……………………………………………..
data i podpis czytelny rodziców/opiekunów

INFORMACJA

Nieobecności uczniów na obiadach
szkolnych prosimy zgłaszać do Anny
Dygas pod numerem telefonu 515 586 601.
Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie
podlega zwrotowi kosztów.
Spółdzielnia Socjalna „Miedwie”

