
Regulamin korzystania ze usługi cateringowej w Zespole Szkół 

Urszulańskich 

I UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z USŁUGI CATERINGOWEJ :  

1. Restauracja „Kibic” Iwona Pietrzak, zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu .  

2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne .  

3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać : – uczniowie wnoszący opłaty indywidualne 

II ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY :  

1. Cena jednego obiadu wynosi 16zł , istnieje możliwość wykupienia mniejszej porcji dla 

klas I – III jest to kwota 15zł .  

2. Wysokość opłat za posiłki, o których mowa w ust. 1 ustala dyrektor Szkoły w 

porozumieniu z wykonawcą zlecenia.  

3. Opłaty te mogą ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu .  

III OPŁATY :  

1. Płatności za obiady dokonuje się drogą elektroniczną lub poprzez wpłatę własną 

bezpośrednio na podany numer konta 58 8454 1095 2003 0046 7252 0004.  

2. Termin płatności wynosi do 25-tego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w 

którym dziecko korzysta z obiadów , wyjątek stanowi m -c wrzesień – płatne do 15- 

tego września.  

3. Przy wpłacie należy podać Imię i Nazwisko dziecka , klasę oraz kwotę wyżywienia.  

4. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu na konto .  

5. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do końca każdego miesiąca , 

za zwłokę we wnoszeniu opłat będą naliczane odsetki .  

6. W przypadku nieuregulowania opłaty za obiady w wymaganych terminach uważa się 

to za jednoznaczną rezygnację z korzystania z posiłków. Warunkiem ponownego 

korzystania z posiłków jest uiszczenie zaległości oraz zapłata bieżącej należności .  

7. O rezygnacji lub innych powodach nie uiszczenia opłaty za obiady rodzic niezwłocznie 

zawiadamia wykonawcę cateringu.  

IV ZWROTY ZA OBIADY :  

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby , wycieczki lub innych 

przyczyn losowych , jeżeli nieobecność wynosi powyżej jednego dnia i dłużej . 

2. Nieobecność musi być zgłoszona telefonicznie pod numerem: 690 680 619 do godz. 

8.00 danego dnia .  

3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym 

miesiącu  

 


