
   
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ODIADY w SP nr 85 w Warszawie 

w roku szkolnym 2022/2023 

Proszę o przyjęcie Dziecka (imię i nazwisko) ………………………………………………………………… 

Ucznia klasy ……………………………………  na poniższe posiłki od dnia ……………………………. 

[ ] śniadanie               [ ]  obiad                           [ ]  podwieczorek 

Codziennie [ ]   

Wybrane dni tygodnia: [ ]  poniedziałek      [ ]  wtorek            [ ]  środa                [ ]  czwartek         [ ]  

piątek 

Dania wegetariańskie [ ]  * będą w przypadku zebrania się grupy min.15 Osób 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego do kontaktu ze stołówką 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres email   ...………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………….. 

INFORMACJE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Opłaty za posiłki należy dokonywać do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków 

przelewem na konto:     PATRIOTKA Monika Twardowska, 05-110 Jabłonna,  Ul. Sadowa 12 m 33 

ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1012 1000 0097 1861 7575 

W tytule przelewu proszę o podanie: imię i nazwisko, klasa, nr szkoły, miesiąc którego dotyczy opłata 

2. W przypadku nieobecności zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy zgłoszony, z wyłączeniem 

pierwszego, dzień nieobecności. Dopuszcza się możliwość zwrotu 50% opłaty za pierwszy dzień nieobecności 

w przypadku, gdy rezygnacja z posiłku (nieobecność z powodu choroby, wycieczki itp.) zostanie zgłoszona nie 

później niż w tym dniu do godziny 9.00 telefonicznie pod numerem telefonu 577 645 888 (może być sms) lub 

drogą mailową: intendent@patriotka.waw.pl  

3. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc 

4. W przypadku nadpłaty/ niedopłaty po zakończeniu miesiąca będzie wysyłany email z informacją, w przypadku 

braku przedmiotowego emaila należy dokonać opłaty zgodnie  z informacją zamieszczona na stronie Szkoły 

5. Brak uiszczenia należności za obiady w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem żywienia 

oraz będzie skutkować naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.  

6. Obiady wydawane są w dni dydaktyczne do godz. 14.00, po tej godzinie będzie możliwe odebranie obiadów 

jedynie w przypadku wcześniejszego zgłoszenia 

7. Pojemniki do obiadów „na wynos” są dodatkowo płatne 

8. W przypadku rezygnacji z korzystania z obiadów należy zgłosić ten fakt mailowo intendent@patriotka.waw.pl 

Wyrażam zgodę na zaliczanie nadpłat z danego miesiąca na poczet należności na miesiąc następny lub/i zwrot na podany 

rachunek.  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z pełną treścią Regulaminu korzystania z posiłków serwowanych przez 

PATRIOTKA Monika Twardowska, akceptuję go i zobowiązuję się przestrzegać. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu zapewnienia żywienia na stołówce szkolnej.  

                                                ……………………………………. 

                                                                                                                                      Data i podpis rodzica/opiekuna  
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