
 
 

Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej 

na rok szkolny 2020/2021 

1. Nazwisko i imię ucznia………………………………………………………….  klasa   ……………….………… 

2. Nazwisko i imię rodzica  …………………………………………  tel. kontaktowy ………………….……… 

3. Alergie ………………………. 

4. Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej: 
 

 

 

 Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. 
wpłaty gotówką przyjmujemy tylko przez 2 ostatnie dni żywieniowe opłaconego miesiąca za kolejny  
miesiąc w godzinach 7:30-8:15 w stołówce szkolnej.  

wyjątkiem jest wrzesień - płatność do 04.09.2020 (przelew/gotówka) 
przelewem  

na numer konta: 04 2490 0005 0000 4500 1470 2305 
DANE 

Bank: Alior bank 
Tytułem: wpłata za posiłki / opcja / klasa Nazwisko i Imię ucznia / za miesiąc… 

lub 

gotówką w stołówce 
przyjmujemy tylko przez 2 ostatnie dni żywieniowe za kolejny miesiąc żywieniowy  

w godzinach 7:30-8:15 
wpłata za posiłki bez potwierdzenia - nie będzie uznawana jako zapłacona 

 Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty/pokwitowanie - każdorazowo wystawiany po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru.  
 Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer:  

575 775 232, najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane 
od wpłaty za kolejny miesiąc.  

 Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż wiadomość sms. 

 Wszystkie sprawy proszę kierować na E-mail: czary.gary.warszawa@gmail.com 
 W przypadku rezygnacji z posiłków, fakt ten należy zgłosić pisemnie w stołówce szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, 

w którym uczeń korzysta z posiłków. 
 

5. Deklaracja: 
1) Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z usług stołówki szkolnej zawartymi w punkcie 4. 

2) Deklaruję korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na zasadach określonych w punkcie 4 w roku szkolnym 2019/2020. 

3) Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie. Wpłata za posiłki dokonywana będzie z góry. Płatności przelewem są przyjmowane beztermi-
nowo. Natomiast płatność gotówką jest możliwa tylko w wybrane dni podczas dyżurów w stołówce.  

4) Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty/pokwitowanie. wpłaty bez potwierdzenia nie będą uznawane. 

5) Wpłaty gotówkowe po terminie nie będą przyjmowane.  

6) Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy, powoduje wstrzymanie wydawania posiłków od kolejnego miesiąca. 
 

6. Rodo: 
1) Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016r. Administratorem Państwa  
danych osobowych jest Smaczny Punkt z siedzibą w Warszawie (kod 01-641) przy ul. Marii Kazimiery 18/149. 
2) Dane będą przetwarzane w celach: związanych z realizacją usługi gastronomicznej oraz finansowo-księgowej.  
W związku z powyższym odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobo-
wiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych. 
3) Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zależy jedynie od Państwa zgody,  
jest jednak warunkiem niezbędnym do realizacji żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych. 
4) Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych pisząc  
na adres: smacznypunkt@gmail.com, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  
którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
 
 
 

 
           ………………………………… 

         Data 
………………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna 

 

Opcja Koszt 

Obiad 
(zupa, drugie danie, kompot) 

 

11,50 pln 


