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Do KoRzysTANlA :

Z oferowanych posiłkóW mogą korzystać osoby których zamóWienie dokonane poprzez,,kańę
zgłoszenia" zostało przyjęte do realizacji. Podstawowa 9rupa odbiorcóW to : uczniowie szkoły,
pracownicy szkoły, oraz inne osoby posiadające zgodę Dyrekcji szkoły

ll. ZAMAWAN\E PostŁKoW ABaNAMENToWY)H :
1. ZamóWienia na posiłki abonamentowe przyjmowane są przed lub W trakcie roku

szkolnego, popzez Właściwie Wypełnioną,,KARTĘ ZGroszErulł',
kańę należy dostarczyć bezpośrednio do przedstawiciela ,,ajenta". po przyjęciu zamówienia, osoba
zgłaszana zostaje dopisana do imiennej Iisty kozystających z posiłków - w Żakresie i miejscu
zgodnym Z zamóWieniem,

2, ZamóWienie Wygasa automatycznie z końcem roku szkolnego, Względnie upływem terminu
Wskazanego na zamóWjeniu.

Ill. WYDAWAN\E Postzxów :
Na podstawie zamóWień tworzony jest imienny Wykaz osób korzystających z żywienia, Posiłki

abonamentowe wydawane są po imiennej weMkacji, zgodnie z ustalońym'Ż Óyrekcji szkĄ
harmonograme,m godzin, Godziny Wydawania podane są stronie interneiowej slkoły, i takze'na
terenie ,jadalni" w widocznym miejscu- posiłki wydawane są w tradycyjny sp'osób (ńa ceramicznych
talerzach z metalowymi sztućcami używanymido konsumpcjD - -' '

lu, oDPŁATNośc zA PostŁKl :

. 1 . ceny posiłkóW / usług (oferowane ceny są stałe przez cały okres roku szkolnego)
a) posiłki obiadowe abonamentowe :

- sama zupa = 3 zł
- pełny obiad = 9 zł

b) posilek obiadowy jednorazowy - pełny obiad = 1.1 zł
c) spakowanie posiłku na Wynos (do opakowania jednorazowego\ : - każdoazowo = 2 zł
d) inne posiłki/ usługi : - każdorazowo cena ustalana indywidualnie

2, W abonamencie opłata pobierana jest za posiłki przygotowane do Wydania - zgodnie z
zamóWie_niem (z.Wyjątkiem : V pkt 4). z Wyłączeniem odwółań zgłoszonyóh w właściwy sposób (tj, jak
w v pkt 2) - nieobecność na obiedzie nie zwalnia z obowiązku uńzczenia należności i-nie stanoń 

-

podstawy do jej zwrotu lub odliczenia W kolejnym miesiącu,
3, Podstawową należność za abonament w danym miesiącu oblicza sie z Wzoru :

cENA posiłku W abonamencie x lLoŚĆ DNl szkolnych w danym miesiącu = NALEżNoŚĆ
4, Należność za posiłki abonamentowe można uiszczac Wfłącznie pizelewem na rachunek

bankowy - W terminie do 1o dnia miesiąca w którym zlecenió ma byó realizowane. Przy czym brak
Wpłaty nie jest traktowany jako rezygnacja z zamóWienia.

5. Na życzenie klienta, jako potwierdzenie Zapłaty może zostać Wydana Faktura,
6. W przypadku niezapłacenia należności W terminie oraz braku p'orozumienia W kwestii

uregulowania powstałego zadłużenia - ajent ma prawo odmóWić żywienia osoby której sytuacja
dotyczy.(zaprzestać realizacja zamówienia),,,Płatnik'' zgodnie z poOlisaną rartą zgłoszóii
(zamówieniem) jest zobowiązany do natychmiastowej}apłaty źa pósłłi żamońione i przygotowane
do wydania.(niezależnje od tego czy i w jaki sposób zostały Ódebiane). Do czasu całiowitógo
ureg_ulowania zaległych opłal realizacja zamóWienia nie zostanie Wznowiona, nie będzie róńnież
możliwe Wykupienie posiłku jednorazowego ani zamóWienie abonamentowego na kolejny okres,



u. oDWoŁYwANlE PoslŁKoW RozLlcANlE NlEoBEcNoŚcl :
1. W przypadku Właściwie zgłoszonej nieobecności z powodu choroby, Wyjazdu, lub innych

przyczyn losowych nadpłata za odwołany posiłek może zostać rozliczona W kolejnym miesiącu, W
razie gdy nieobecność nie została zgłoszona, lub została zgłoszona W sposób niewłaściwy - posiłek
może zostać (na życzenie płatnika) Wydany na Wynos lub przekazany innej osobie,

2. odwołania posiłkóW (Właściwego zgłoszenia nieobecności) można dokonać :

. osobiście u przedstawiciela ajenta

. przez Wiadomośc z potwierdzonym odbiorem Wysłaną na Wskazany adres e-majl

. telefonicznie na podany bezpośredni numertelefonu do ajenta (także sMs).
- W dniu poprzedzającym nieobecnośó lub W Wątkowej sluacji (Wyłącznie telefonicznie / sMs) W
dniu nieobecności do godziny 8:00

Tylko na podstawie Właściwego zgłoszenia powstaje nadplata, Kóra może zostać rozliczona W
kolejnym miesiącu,

3, Koszty niewykorzystanego posiłku jeśli nieobecność nie została ],!łaściwie lub terminowo
zgłoszona (bezwzględnie) nie są zwracane (nie mogą zostac odliczone).

4, stołująca się osoba jest zobowiązana poinformowaó podczas zamawiania posiłkóW na początku
miesiąca o planowanych dniach nieobecności. Gdy z góry zgłoszona jest nieobecności W ściśle
określonych dniach, może zostac pobrana opłata pomniejszona o należność za te dni (dotyczy to
między innymi Wycieczek szkolnych),

5. Rozliczanie nadpłat następuje poprzez potrącenie §tosownej kwoty od należności Za kolejny
miesiąc, W przypadku całkowitej rezygnacji z stołowania się - kwota stanowiąca róWnowańość
odwołań na życzenie może zostać zwrócona przelewem (W terminie do 30 dni)

6. Rozwiązanie umowy : aby zamóWienie przestało obowiązywać należy zgłosic Wolę rezygnacji

- na zasadach identycznych jak odwołanie posiłku 0ak W V pkt 2) z Wyraźnym Wskazaniem iż chodzi
o całkowitą rezygnację z stołowania się.

vl. ASADY zAcHoWANlA W JADALNI :
1. Podczas spożywania posiłkóW obowiązują zasady kulturalnego zachowania, nie należy

hałasować, biegać lub prezentować innych niestosownych zachowań.
2, Wszyscy korzystający z posiłkóW powinni dbac o ład i porządek Wkoło siebie,
3. Po spożyciu posiłku należy samodzielnie odnieśó brudne naczynia isztucce,
4, Nad bezpieczeństwem ucznióW przebywających W czasie obiadu W jadalni czuwają

dyżurujący pracownicy §zkoły (Wyznaczeni przez Dyrekcję placóWki). Bezwzględnie należy
przestrzegaó poleceń osób dyżurujących oraz przedstawicieli ajenta,

5, Zabrania się Wynoszenia z jadalni: naczyń, sztućcóW i innych elementóW Wyposażenia
6, Za szkody (także straty materialne) na jada|ni spowodowane przez osobę stołującą się

odpowiada ona sama, a za straty materialne spowodowane przez dziecko (ucznia) jego rodzice
(opiekunowie prawni) lUb osoba zamawiająca (,,płatnik") .

v . DEFlNlcJE :
1. Pełny obiad - to posiłek składający się z zupy, dania głównego, napoju, oraz dodatkóW ;

Warzywa / owocu (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) bez deseru.
2. Dni szkolne - to Wszystkie dni W których odbywają się zajęcia lekcyjne
3. Posilek abonamentowy - to określony W zamóWieniu posiłek W abonamencie miesięcznym.

Warunkiem korzystania z posiłkóW abonamentowych (zamóWienia abonamentu) jest zamóWienie
100% oferowanych W danym miesiącu posiłkóW,

4. Abonament (podstawowa należność minu§ nadpłata) - to miesięczna należność za
zamóWiony zestaw posiłkóW pomniejszona o nadpłaty powstałe z tytułu posiłkóW odwołanych W m-cu
popżednim, Abonament moźna opłacać Wyłącznie pęelewem na Wskazany przez ajenta rachunek
bankowy, W abonamencie opłata pobierana jest za posiłki ZamóWione i przygotowane do Wydania
(niezależnie od tego czy iW jaki sposób zostały odebrane - jeśli nie zostały Właściwie odwołane)

WSZYSTK|E OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POSLKÓW OFEROWANYCH PRZEZ AJENTA
SĄ ZOBOW|ĄZANE DO AKCEPTACJl l PMESTRZEGANA POVVYŻSZEGO REGULAMlNU

REGULAMlN zo§al zaafu


