KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W
SULĘCINIE
Proszę o przyjęcie dziecka:
.................................................................................................. ucznia klasy .......................................
/imię i nazwisko/

na obiady do stołówki szkolnej w roku szkolnym ……………………. od dnia …………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ....................................................................................................................................
Wykazane kwoty nadpłat lub zwroty proszę przekazywać na nr konta
…................................................................................................................
/ wpisać imię i nazwisko właściciela konta i numer/

Oświadczam że:
1. Zapoznałam/em się zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i akceptuję je.
2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka
(do 10 dnia każdego miesiąca) zgodnie z ustaloną stawką.
Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków , 69-200 Sulęcin, os. Kopernika 7. Kontakt do naszego inspektora
ochrony danych: inspektor@sulecin.pl lub CORE Consulting, ul. Z.Krasińskiego16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Państwa na formularzu będą przetwarzane na
potrzeby szkoły. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Sulęcin, dnia

…………………….

Podpis rodzica

…………………………

tutaj proszę odciąć

...............................................................................................................................................
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
► Opłatę za posiłki należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.
► Osoby nie wpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w
Regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
► Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu
rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.
► W przypadku nieobecności dziecka w szkole możliwe jest dokonanie odpisu od wniesionej opłaty.
Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze, zgłoszenie nieobecności dziecka u intendenta
szkoły osobiście lub telefonicznie (tel.95/7552309 w.33 ) najpóźniej do godz.8.30 w tym samym dniu.
► Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.
► Osoby rezygnujące ze stołowania się powinny poinformować intendenta na koniec miesiąca.
► Opłat za wyżywienie można dokonywać przelewem na konto szkoły, jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu kwoty z intendentką szkoły.
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

Osiedle Kopernika 7, 69-200
PEKAO SA 60 1240 3624 1111 0000 3066 7943
/tytułem: wyżywienie; m-c; imię i nazwisko dziecka/
Kontakt: tel.95/755-23-09 w.33 , email: intendent@spsulecin.pl

