KARTA ZGŁOSZENIA
na posiłki w Przedszkolu w Szemudzie, ul. Szkolna 4
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. Imię i nazwisko Dziecka, grupa
2. Telefon kontaktowy :

.
.

3. Koszt wyżywienia wynosi 11,00 zł brutto (2,20 zl śniadanie, 7,80 zl obiad, 1,00 zl podwieczorek)
4. Odpłatność za wyżywienie uiszczana jest z góry za dany miesiąc przelewem do 1-go dnia
każdego miesiąca.
Oświadczam że:
Zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za wyżywienie w roku szkolnym 2020/2021 i
akceptuję je.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018, poz.1000)
wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych.
Szemud, dnia

.................

.......................................................
podpis

Nr rachunku do płatności przelewem:

35 1240 1255 1111 0010 4756 3936 Bank PEKAO SA
IGUANA Catering s.c., ul. Piastowska 32, 82-500 Kwidzyn
W tytule przelewu prosimy wpisać:
Imię i nazwisko (osoby korzystającej), grupa, miesiąc (którego dotyczy płatność)

REGULAMIN korzystania z wyżywienia
1. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc przelewem do 1-go dnia każdego miesiąca
(istotna jest data zaksięgowania na rachunku).
2. Koszt jednego obiadu w abonamencie wynosi 11,00 zł brutto (opłata za wrzesień 21x11,00=231,00
zł)
3. Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.
4. Nieobecności należy zgłaszać mailem iguana.szemud@gmail.com najpóźniej do godz. 8.00 tego
samego dnia.Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na
następny miesiąc.
5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
6. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
7. Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona mailem iguana.szemud@gmail.com, ze
skutkiem na koniec miesiąca.
8. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres iguana.szemud@gmail.com lub przekazać pracownikowi
kuchni.

Oświadczam że:
Zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję zasady korzystania z wyżywienia w Przedszkolu
w Szemudzie prowadzonego przez firmę IGUANA Catering s.c.
Szemud, dnia

.................

.......................................................
podpis

