STOŁÓWKA SZKOLNA
MARZEC 2020
www.stolowka151.pl
CENA CAŁEGO OBIADU W ABONAMENCIE DLA DZIECKA: 10 zł(z kompotem).
Miesięczny abonament za MARZEC: 220 zł (22 dni) od 2-31.03.2020.
Można wykupić abonament tylko na zupy lub tylko na drugie dania.
Miesięczny abonament na zupy: 66 zł (3,00 zł pojedyncza zupa).
Miesięczny abonament na drugie dania: 176zł (8,00 zł drugie dani z kompotem).
Całodzienne wyżywienie kl. 0, abonament: 297 zł (13,50 zł x 22 dni).
Podwieczorki dla klas od 1-3: 4,50 zł (podwieczorek+obiad cena: 13,50 zł).
OBIADY DLA ALERGIKÓW-prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NA STOŁÓWCE OBOWIAZUJĄ KARTY ELEKTRONICZNE
ZAPISY NA STOŁÓWKĘ NA PODSTAWIE KART ZGŁOSZENIOWYCH-dostępne
na stronie www i na stołówce.
CENA OBIADU W ABONAMENCIE KARDA/RODZIC:
Zupa: 3,50 zł, drugie danie z kompotem: 9 zł, zestaw 11 zł
CENA POJEDYNCZYCH OBIADÓW:
OBIAD dla dziecka-zupa: 3,50 zł, drugie danie z kompotem: 9 zł, zestaw: 11 zł
OBIADY kadra/rodzic-zupa 4 zł, drugie danie 10 zł/zestaw 12 zł
Pojedyncze obiady można dokupić codziennie do godziny 8.00.
W czasie wydawania posiłków nie przyjmujemy gotówki.
Termin płatności za miesiąc MARZEC to: 5 MARCA 2020, za abonament opłaty
ponoszone są z góry. Stan konta dziecka po płatności powinien wynosić 0,00.
DO 3 MARCA NALEŻY UREGULOWAĆ WSZYSTKIE ZALEGŁOŚCI.
Numer konta do przelewów mBank: 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046
W tytule przelewu proszę podać Imię i Nazwisko, klasę oraz okres, za jaki jest płatność. Dni
w jakich dziecko będzie nieobecne należy samamu odwołać w systemie.
Kasa jest czynna w pierwszy i ostatni dzień miesiąca w godz.: 8-9.00.
Na pozostałe dni można się umówić telefonicznie.
NOWE ZASADY: Od września RODZIC ma dostęp do PORTALU RODZICA.
POSIŁKI NALEŻY ODWOŁYWAĆ DO 8:00 DANEGO DNIA (przez system- PORTAL
RODZICA). NIE WYSYŁAMY JUŻ SMS ANI MAILI .

Pełne zasady zwrotów są zawarte w regulaminie stołówki i INSTRUKCJI.
W razie jakichkolwiek pytań prosz ę o kontakt tel. lub mailowy: 601 43 55 50,
biuro@stolowka151.pl. Aktualne informacje i jadłospis www.stolowka151.pl

