
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY  

w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie  

w roku szkolnym 2021/2022 

Imię i nazwisko dziecka   ………………………………………………………. Klasa  ……………..  

1. Kontakt telefoniczny  ………………………………………………………………………………… 

2. Dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia: 

► Codziennie przez cały rok szkolny/w miesiącu ……………………………(właściwe podkreślić) 

► W określone dni tygodnia (proszę podać, które)……………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu zapisu dziecka na obiady. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem (dostępnym na stronie internetowej 

szkoły) i zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je. 

 
   Łańcut, dnia ……………………..  Podpis rodziców (opiekunów) ……............................................…………………... 

 
                                        Potwierdzenie Kierownika świetlicy o przyjęciu na wyżywienie ……………………………….. 

 

                                                                                                                                                                  
Data i podpis 

tutaj proszę odciąć i pozostawić dla własnej informacji  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ZASADY ZAPISU NA OBIADY I ODPŁATNOŚCI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SP 3 ŁAŃCUT  
 

Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić kartę zapisu i dokonać płatności wg zasad: 

 Wszyscy korzystający z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązani są  

do regularnego wnoszenia opłat.  

 Opłaty za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry w dniach 1 - 10 każdego miesiąca w postaci przelewu na 

rachunek bankowy. Wysokość opłaty po uwzględnieniu odliczeń podaje do wiadomości kierownik świetlicy. 

Informacja zamieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz znajduje się w świetlicy szkolnej. Uczeń jest 

identyfikowany na liście za pomocą przydzielonego numeru. 

 Płatności za posiłki przelewem na rachunek bankowy muszą być zgodne z kwotą naliczoną przez kierownika 

świetlicy. Nie dopuszcza  się dokonywania zaokrągleń. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na 

rachunek bankowy  szkoły. 

 Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę  z podaniem 

wymaganych informacji w tytule przelewu: 

- imię i nazwisko dziecka, klasa, numer na liście obiadowej, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata. 

- numer rachunku szkoły: PKO BP SA o/Łańcut: 19 1020 4391 0000 6202 0196 4733;  

 Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się: wpłatę dokonaną nieterminowo, pomniejszenie kwoty bez 

wiedzy kierownika świetlicy lub jej zaokrąglenie, błędne informacje w tytule przelewu/wpłaty lub ich brak. 

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na rachunek  bankowy. 

 Odwołania  posiłków należy dokonać telefonicznie ( 506373331, 515122281, 17 2252434) najpóźniej  do 

godziny 8.00. Odpisu dokonuje się w przypadku co najmniej dwudniowej  nieobecności ucznia.  Nieobecności 

jednodniowe nie są odpisywane. Wyjątek stanowią  wyjazdy na  wycieczki szkolne i zawody sportowe. 

 Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.  

 Rezygnacja z obiadów winna być zgłoszona najpóźniej do 26 dnia miesiąca poprzedzającego 

rezygnację. 


