
KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA NA POSILKI

na  rok szkolny  2020/2021

1.    Imi? i nazwisko dziecka klasa

2.    Dane Rodzica/ opiekuna prawnego do kontakt6w z firma cateringowa:

Imi? i nazwisko

3.    Telefon kontaktowy

Oswiadczam, Ze zapoznatem/am si? z zasadami korzystania z positk6w oraz odplatnosci. Zobowiazuj`? si? do regulamego
uiszczania opraty z tytuhi mojej  deklaracji  dotyczacej tywienia dziecka w ustalonym terminie i zgodnie i obowi?zujaca stawk?:

(wybrana opcj? zaznaczy6 duzym  krzyzykiem)

DRUGIE ZESTAW

DANIE OBIADOWY

8'00 10,00

(11  danie +  kompot) (zupa,  11 danie + kompot)

Wyrazam zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie  tylko w sprawacli zwiapanych   z kwalifikacja dziecka do korzystania z

obiad6w w  szkole na okres  roku szkolnego 2020/2021, zgodnie z przepisami  o oclironie danych  osobowych.

podpis rodzica/prawnego op iekuna

Wvpelniona  karte prosimv odcia6 i odda6 w „§wietlicy Szkolnei" do 4 wrze§nia 2020r.

ZASADY ODPLATNOSCI ZA POSILKl

•       Miesi?cznq odptatnos6 za posilek nalezy dokonywa6 w formie przelewu w terminie do 5 kazdego miesiaca na  konto Jolanta

Matasiewicz -catering na numer:  821140 2004 0000 3802 7752 8299, w tytule przelewu naledy wpisa6: rodedradeiferowa7!ego

pB±j||g±J klasa / im.ie i nci=owisho d=iecha / -_a miesiqc ..... ` . .

•      Wysoko§6 optaty miesi?cznej za posi}ki podawana b?dzie w formie elektronicznej na stronie intemetowej  szkoly w zakladce

dla Rodzic6w oraz  na tablicy infomacyjnej w „Stol6wce szkolnej"-cztery dni przed kohcem miesiapa poprzedzajqcego
kolejny okres rozliczeniowy.

•       W przypadku nieobecnosci dziecka w szkole w zwiapku z sytuacja epidemiologiczna naledy zglosi6 rezygnacje z posilku

najp6Zniej  do  godziny  18:00  w  danym  dniu -w  formie sins pod  numerem  :  604 850  047  o tre5ci:  rfe/or#!iy.€ , fe w cdein od...„
do .....  syn / c6rka (  imf?i' naiilisko d-_.Ieckc[)  nie  b?cl~_ie koreyslal/a -.e -.deklarowanych  pos.itk6w w s-zhole,  na=w.isko  Rod=_ical Oi]iekeina.

•       W przypadku decyzji  o rezygnacji z korzystania z positk6w szkole -naleay fakt ten zgtasza6 w formie sins  pod numerem  :

604 850 047 najp6iniej ostatniego dnia miesi?ca poprzedzajqcego nast?pny okres rozliczeniowy.

•       Brak uiszczonych optat moze skutkowa6 skresleniem dziecka z listy dzieci korzystaj?cych z posifl(6w w szkole.


