
                   Załącznik nr 1 do Regulaminu Stołówki Szkolnej 

 
 

Oświadczenie – deklaracja rodzica/opiekuna prawnego,  

którego dziecko, będzie korzystało z posiłków w szkole 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………....……… klasa ..………….…. 

PESEL dziecka ……………………………………(niezbędne do wprowadzenia w systemie rozliczeniowym) 

Data urodzenia …………………………………….(niezbędne do wprowadzenia w systemie rozliczeniowym) 

Tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego……………..………………  

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego…………...………………………. 

Nr konta bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego (podawany w celu zwrotu nadpłat na 

koniec okresu rozliczeniowego)……………………………………………………………………………………... 

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

Okres obowiązywania dofinansowania od 6.09.2021 do 23.06.2022 

Forma płatności: przelew na konto nr:  25 1160 2202 0000 0003 4202 7592 

Termin płatności: do 10-go dnia miesiąca (zapłata z góry) 

Cena posiłku: 5,70 zł  

Wariant żywieniowy (zaznaczyć właściwy wariant):  

□5 dni w każdym tygodniu 

□4 dni w każdym tygodniu……………………………………………………proszę wskazać dni wydawania posiłków 

□3 dni w każdym tygodniu …………………………………………………..proszę wskazać dni wydawania posiłków 

 
Informację o wysokości opłaty abonamentowej za dany miesiąc można uzyskać pisząc na adres e-mail obiady@sp4reda.pl  

 

Brak terminowej płatności za posiłki nie jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z posiłków. Aby zaprzestać korzystania             

z posiłków należy złożyć pisemną rezygnację zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej § 3 pkt. 3. 

 

Wszelkie nieobecności dziecka na obiadach należy zgłaszać drogą e-mail na adres: obiady@sp4reda.pl najpóźniej do godz. 

14:00  w dniu roboczym, poprzedzającym dzień wydania odwołanego posiłku.  Zgłoszenie nieobecności uznaje się za 

skutecznie dostarczone w momencie, gdy nadawca wiadomości otrzyma informację zwrotną. W przypadku nieodwołania 

posiłku na dany dzień rodzic/opiekun prawny może odebrać obiad osobiście. Opłata za odwołane obiady jest zarachowana na 

poczet opłaty abonamentowej za następny miesiąc. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Stołówki Szkolnej, przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte                      

i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów. 

Regulamin zamieszczono na stronie www.sp4reda.pl 

 

  
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie.  

Pełny tekst klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www: https://sp4reda.pl/. 

 

 

 

 

 

 

Reda, dnia  ………………………………                    ………………………………….                 
                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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