
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA OBIADY W SP 189 W REMBERTOWIE 

Dokonuję zgłoszenia na obiady; 

Rok szkolny……………od dnia……………………do dnia………………………. 

Nazwisko i imię ucznia………………………………………………………………… 

Klasa……………..Wychowawca………………………………………………………. 

Kontakt: telefon kontaktowy………………………………………………………. 

1.   Z obiadów może korzystać każdy uczeń SP 189 w Rembertowie . 

2.   Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na 

terenie stołówki (w przypadku naruszenia ustalonych zasad zostanie wypisany z obiadów). 

3.   Uczeń spożywa obiad wyłącznie na stołówce szkolnej. 

4.  W przypadku nieprzewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu 

(obiadów)należy zgłosić do godziny 900 tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności 

planowe( wycieczki ,zawody, itp.)przynajmniej dzień wcześniej do godziny 1400 

           a) u intendenta szkoły  

           - telefonicznie pod nr.tel.226119566 wew. 24 

          b) w sekretariacie szkoły 

          - telefonicznie pod nr . tel. 226119566 wew.20 

5.   Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszonych  rezygnacji dokonywane są w 

następnym miesiącu. 

6.   Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 25 każdego miesiąca 

przelewem nr konta: 

04 1030 1508 0000 0005 5093 9045 

7.    Cena obiadu od 01.09.2022 wynosi 6,00 zł. Może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen. 

8.    Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku 

nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie 

wypisane z listy korzystających ze stołówki szkolnej.  

9.   Ostateczny termin dokonywania wpłat mija po 5 dniach od daty 25 danego miesiąca. Po tym 

terminie dziecko nie otrzyma obiadu. 

10.  W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice(opiekunowie)proszeni są o 

kontakt z intendentem w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy. 

11.   Szczegółowe informacje o zasadach korzystania oraz odpłatnościach 

    można uzyskać w pokoju intendenta pokój nr.110 

12.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych(dz. U z 2002r. Nr.101, poz. 926) 

w zakresie niezbędnym do realizacji opłat za żywienie dziecka. 

13.  Oświadczam, że będę   wnosił/a w terminie opłaty z tytułu korzystania z obiadów 

przez moje dziecko.   

 

                                                                     Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


