Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce w roku szkolnym 2020/21
Należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi

1.Dane ucznia
Imię i nazwisko:

Klasa:

2. Dane płatnika (rodzica/opiekuna)
Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Telefon kontaktowy:

Email:

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłat:

2. Zasady korzystania z usług stołówki (wyciąg z Regulaminu stołówki)

1.

Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z usług stołówki w dniach, w których szkoła
prowadzi zajęcia dydaktyczne.
2. Warunkiem korzystanie z posiłków jest wniesienie opłaty za posiłki.
3. Cena obiadu wynosi 7,50
6 zł.
4. Opłatę za korzystanie z posiłków ustala intendent jako iloczyn dziennej stawki
żywieniowej oraz ilości dni żywienia w danym miesiącu.
5. Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
numer konta 16 8907 1092 2010 9001 0347 0001
tytułem: opłata za posiłki / imię i nazwisko ucznia / nazwa szkoły / za miesiąc
6. W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków zwrotowi podlega kwota
dziennej opłaty za korzystanie z posiłków za dzień nieobecności zgłoszonej.
7. Nieobecność należy zgłosić osobiście lub telefonicznie najpóźniej trzy
dni przed
dzień
planowaną nieobecnością do godziny 8.00 u intendenta.
8. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki zgłoszone z zachowaniem powyższego
terminu przysługuje odpis, który rozliczony zostanie w kolejnym miesiącu.
9. Nie nalicza się odpisów za nieobecności niezgłoszone.
10. W przypadku zgłoszenia nieobecności odpisy uwzględnia się od następnego
trzeciego dnia
nieobecności.
11. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej
do 30 czerwca danego roku na wskazany rachunek bankowy rodziców.
12. Zgłoszenia całkowitej rezygnacji z korzystania z posiłków należy dokonać pisemnie
w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedniego.
3. Deklaracja korzystania z usług stołówki

1. Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki.
2. Deklaruję korzystanie z obiadów
w okresie od ..……………………………..do ………………………………………
3. Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Przyjmuję do wiadomości, że zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy
powoduje wstrzymanie wydawania posiłków.

Data wypełnienia:

Czytelny podpis:
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