KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Z REGULAMINEM OPŁAT.
w SP nr……………… w roku szkolnym 20…..... / 20…......
Imię i nazwisko dziecka ……………………………..................... klasa ……………
Telefony kontaktowe do rodzica/ów lub opiekuna : ........................................
…………………………………………………….. lub adres mailowy : ……………
•
•

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr
101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby obsługi wydawania
posiłków w firmie “PB Gastro sc” .
Informacje na temat RODO odnośnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
s. 1) (zwanego dalej: RODO) dostępne są na szkolnej stronie internetowej

Czytelny podpis rodziców/ opiekunów dziecka …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
REGULAMIN DOTYCZACY OPŁAT ABONAMENTU OBIADOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.

Opłata abonamentowa dotyczy wykupienia minimum 5dni żywieniowych w miesiącu.
Opłaty pobierane są góry za dany miesiąc.
Termin płatności gotówkowej przypada na trzy ostatnie dni robocze poprzedzającego miesiąca.
Wpłaty na konto do 29 dnia miesiąca poprzedzającego okres opłacany
Istnieje możliwość wpłat w terminach innych niż podane po wypełnieniu DEKLARACJI PÓŹNIEJSZYCH
OPŁAT - druk do pobrania w punkcie opłat gotówkowych.
6. Informacje o miejscu wpłat gotówkowych ,numerze konta, wysokości abonamentu obowiązujących
zniżkach i terminach wpłat gotówkowych i bezgotówkowych będą zamieszczane na internetowej
stronie szkoły oraz ogłoszeniach na terenie szkoły do dnia 15 każdego miesiąca.
7. W przypadku nieobecności dziecka w szkole w celu dokonania odpisu należy zgłaszać ten fakt z
wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 9:00 bieżącego dnia – osobiście, telefonicznie lub SMSem(nr tel.
i mail podane są na stronie internetowej szkoły w odpowiedniej zakładce).
Po godzinie 9:00 obiad można odwołać na dni następne.
8. Zwroty za odwołane posiłki można odliczać tylko przy opłacie za kolejny miesiąc. Osoby płacące
abonament przelewem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wspólnego ustalenia ilości
odliczanych dni.
9. Rodzice dzieci klas ,,0”,które będą korzystały z posiłków w tzw. dniach opiekuńczych prosimy o
wcześniejsze zadeklarowanie i opłacenie w/w dni dodatkowo gdyż nie są one ujęte przy naliczaniu
abonamentu. Informacje o takich dniach będą zamieszczane w ogłoszeniach o opłatach.
10. Jadłospis będzie wywieszony na stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.
11. W pierwszym dniu w przypadku braku wpłaty dziecko korzystające z obiadów abonamentowych
otrzyma posiłek, który będzie zewidencjonowany przez naszą firmę w systemie komputerowym. Od
drugiego dnia żywieniowego danego miesiąca, posiłki wydawane będą tylko dzieciom, które posiadają
zewidencjonowaną wpłatę, złożoną deklarację późniejszych opłat lub telefoniczne potwierdzenie
obecności dziecka na obiedzie.
12. Godziny wydawania posiłków zamieszczane są na stronie internetowej szkoły.
13. Wszelkich informacji dotyczących posiłków udzielamy pod nr telefonów podanymi na stronie
internetowej szkoły lub mailowo pod adresem pbgastro@wp.pl
Uwaga ważne
Dokonując opłat bezgotówkowych należy koniecznie wpisać nr szkoły , nazwisko i imię dziecka, klasę do
której uczęszcza, miesiąc za który dokonana jest wpłata lub wyszczególnione dni miesiąca oraz rodzaj posiłku
wg opisu(śniadania i podwieczorki dotyczą klas 0),inne informacje(np.dieta)
Przykład – SP 000 Kowalski Jan kl 0A OB.+Ś+P wrzesień2017 bez wtorków ,dieta bezglutenowa.
Bardzo prosimy o zachowanie takiej właśnie kolejności informacji.
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