
Motycz, dnia ………………

Karta zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej

im. W. Witosa w Motyczu w r. szk. 2022/23

1. Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów ……………………………………
…………………………… klasa ………………………….

● Korzysta ze śniadania  - oddziały przedszkolne  TAK/NIE
2. Telefon kontaktowy z rodzicem/opiekunem…………………………………………..

3. Deklaruję chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej na zasadach określonych
poniżej w okresie od ……………… do …………………….

4. Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 4,00 zł.

5. Cena jednego śniadania dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym
2022/2023 wynosi 2,00 zł.

6. Opłatę wnosi się za cały miesiąc do 10-go dnia danego miesiąca na nr konta lub
osobiście u intendenta:
nr konta wpłat na obiady - 18 873500074000260820000090

7. Jeśli uczeń w danym dniu nie korzysta z obiadu nieobecność musi być zgłoszona
Intendentce osobiście, lub poczta elektroniczną: piwowarska@motycz.eu do godz.
8.00 danego dnia. Odpis za obiady będzie dokonywany od kolejnego dnia
nieobecności ucznia w szkole. Do nadpłaty nie wlicza się dnia zgłoszenia
nieobecności.

8. Zgłoszenie o niekorzystaniu z obiadu można złożyć drogą elektroniczną na adres e
mail piwowarska@motycz.eu lub  sms  na  nr tel 509364639

9. Obiady wydawane są w godzinach 10.00 do 12.30.

10. Rezygnacja z korzystania z obiadów winna być zgłoszona w stołówce co najmniej 3
dni przed datą rezygnacji.

11. Uwagi:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

12. Zapoznałam/em się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez Administratora Szkołę Podstawową im. Wincentego
Witosa w Motyczu z siedzibą w Motycz 33, 21-030 Motycz w celu rozliczenia wpłat za obiady.
2. Podaję dane osobowe mojego syna/córki dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do
treści danych osobowych mojego syna/córki i prawie ich sprostowania.

Data i podpis:

……………………………………..
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