
Deklaracja korzystania z obiadów na rok szkolny 2020/2021 

w stołówce szkolnej prowadzonej przez 

Firmę Usługowo-Handlową DiMER Justyna Kuzara 

1. Imię, nazwisko i klasa ucznia ……………………………………..................……………………. 

2. Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna …………………………… 

3. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 

1) Cena obiadu: 10 zł 

2) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do 5 każdego miesiąca 

wyłącznie na konto bankowe nr: 66 1090 2053 0000 0001 1970 5465 tytułem:  

imię i nazwisko ucznia, klasa oraz dni, których dotyczy wpłata  

3) Nieobecności dzieci należy zgłaszać przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby 

najpóźniej do godziny 9.00 w dniu nieobecności. Odwołania należy zgłaszać SMS-em na 

numer tel: 510 252 471 lub mailowo: obiadysp149@interia.pl  

Proszę podawać informacje wg kolejności: 

dokładny dzień nieobecności dd.mm.rrrr/ imię i nazwisko ucznia/ klasę dziecka 

4) Za wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu dokonuje się 

zwrotu opłaty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zgłoszono nieobecności w 

formie zmniejszenia opłaty za obiady za ten miesiąc. 

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. 

5) W przypadku rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu, fakt ten należy zgłosić SMS-em lub 

mailowo do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków. 

 

4. Deklaracja: 

1) Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej 

zawartymi w punkcie 3 oraz Regulaminem stołówki w Szkole Podstawowej nr 149 i 

akceptuję je w całości. 

2) Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w wyznaczonych terminach. 

Brak wpłaty spowoduje zawieszenie wydawania posiłków. 

 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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 („RODO”) wyrażam zgodę na zbieranie 

wyżej wymienionych danych osobowych, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją 

usług żywienia.  

Podanie danych zawartych w Deklaracji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym 

korzystanie i opłacanie wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie. 

 

 

             …………………………                                                                               ………………………………… 

                       data                                                                                                      podpis rodzica/opiekuna 


