
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA POSIŁKI  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

• Imię i nazwisko dziecka  ..........................................................................   klasa ..........  

 

• Dane Rodzica/Opiekuna prawnego do kontaktu z firmą cateringową: 

 

Imię i nazwisko: ................................................................ 

 

• Telefon kontaktowy: ............................................. email: .................................................  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z posiłków oraz odpłatności. Zobowiązuję się do 

regularnego uiszczania opłaty z tytułu mojej deklaracji dotyczącej żywienia dziecka w ustalonym terminie i 

zgodnie z obowiązującą stawką. 

Cena zestawu obiadowego  

Zupa + drugie danie  

10,00 pln 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie tylko w sprawach związanych z 
kwalifikacją dziecka do korzystania z obiadów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 

 

................................................................................................ 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Wypełnioną kartę prosimy odciąć i oddać do sekretariatu szkoły do 28 sierpnia 2020. 

.........................................................................................................................................................................................................  

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI 

• miesięczną odpłatność za posiłki (na miesiąc z góry) należy dokonywać na konto do 10 dnia 
każdego miesiąca BANK PKO SA 29 1240 1747 1111 0010 8757 8244 ROMA DIMAKOU  

• wysokość opłaty miesięcznej podana będzie w formie elektronicznej na Librusie na koniec 
miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy 

• w przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić rezygnację z posiłku do godziny 

18:00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka – w formie sms pod numerem: 
539 993 556 o treści: syn/córka (imię i nazwisko dziecka) nie będzie korzystał/a z posiłków w 
szkole od... do..., imię i nazwisko rodzica/opiekuna 



• opłacony posiłek przy niespodziewanej nieobecności dziecka, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, przepada  

• w przypadku decyzji o rezygnacji z korzystania z posiłków szkolnych należy fakt ten zgłaszać 
w formie sms pod numerem 539 993 556 najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem nowego 
okresu rozliczeniowego 

• w przypadku ogłoszenia decyzji o zamknięciu placówki  środki wpłacone na konto firmy 
zostaną zwrócone na konto klienta 

• brak uiszczonych opłat będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy dzieci korzystających z 
posiłków w szkole 

 


