
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI CATERINGOWEJ  

W SZKOLNEJ STOŁÓWCE  

Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku 

 

§ I. 

1.  Wypełniona i przesłana na adres basztowa@interia.pl deklaracja dostępna na  

www.basztowa.pl oraz  przyjęcie zasad- zasady korzystania z usługi cateringowej w szkolnej 

stołówce Zespołu Szkół Urszulańskich daje możliwość zamówienia abonamentu obiadowego 

dla uczniów i pracowników tejże szkoły. 

 

2.   Przez złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji(§ I ust.1) Zamawiający składa zamówienie 

na cały rok  szkolny z góry lub miesięcznie do 20 dnia  poprzedzającego dany miesiąc   

 

 3.  Rozliczenie za wykupione obiady następować będzie w okresach miesięcznych i wynosić 

 będzie: 10,00 zł dla uczniów I , II i III SP oraz 11,00 zł dla uczniów IV, V, VI, VII, VIII,  

SP i LO  x każdy dzień nauki płatne z góry do 20 dnia poprzedzającego dany miesiąc 

przelewem na rachunek bankowy nr 56 1020 2472 0000 6802 0488 1589  oraz dostępny na 

stronie www.basztowa.pl w tytule muszą być zawarte następujące informacje  

Imię i nazwisko ucznia klasa i która szkoła/osoby korzystającej z usługi. Abonament za 

miesiąc ……….  

 

4. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić 

 telefonicznie wysyłając wiadomość sms 508207515 lub poprzez e-mail basztowa@interia.pl      

     najpóźniej tego samego dnia do godz. 9.00  

 

§ II. 

 1.  Wydawanie obiadów odbywać się będzie w godzinach: 

 12.30 -13.00 Uczniowie I, II i III klas oraz pracownicy szkoły podstawowej  

 13.15 -13.30 Uczniowie  IV, V,VI, VII, VIII SP  , LO oraz  pracownicy ZSU 

 

 2. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej i 

skutecznego potwierdzenia tej nieobecności(§ I ust. 4) kwota za niewykorzystane obiady 

zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu. 

 

 3. Tylko prawidłowo zgłoszona absencja będzie podstawą do odliczenia nieskonsumowanych 

obiadów w miesiącu następnym. 

 

2. Zwrot opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonany zostanie najpóźniej do 

dnia 20 lipca danego roku.  

 

 3.  Wykonawca dopuszcza możliwość wykupienia przez Zamawiającego jednorazowego obiadu 

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu poprzez e-mail: basztowa@interia.pl lub 

telefonicznie wysyłając sms 508 207 515 do godz. 9:00 w dniu realizacji zamówienia. Koszt 

takiego obiadu wynosi 12,00 zł i jest płatny gotówką bezpośrednio przed posiłkiem. 

 

6.  W innych przypadkach niż określonych w  § II ust. 2 uiszczona opłata za niewykorzystany 

obiad nie podlega zwrotowi.  

 

 

 

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

              Wykonawca                                                                                 Zamawiający 
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