KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY DOROSŁEJ NA OBIADY NA WYNOS, GRUDZIEŃ 2020
Uprzejmie proszę o zapisanie mnie na obiady:
LP IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOROSŁEJ (drukowanymi literami)
1.

TELEFON KONTAKTOWY

2.
3.
Data

Dzień tygodnia
13.00- 14.00

1.12
2.12
3.12
4.12

wtorek
środa
czwartek
piątek

7.12
8.12
9.12
10.12
11.12

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

14.12
15.12
16.12
17.12
18.12

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

21.12
22.12

poniedziałek
wtorek

Przewidywane godziny odbioru:
14.00- 15.30
15.30- 17.00

Koszt obiadów:
15,00 x liczba dni

Liczba obiadów w miesiącu:
Kwota do zapłaty- ogółem:

Zapoznałem/am się z zasadami funkcjonowania stołówki szkolnej, zapisami statutu szkoły dotyczącymi stołówki
oraz procedurami dotyczącymi organizacji gastronomii w szkole zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół
podstawowych w Szkole Podstawowej w Sztutowie obowiązujących od 1 grudnia 2020. AKCEPTUJĘ
JE I POTWIERDZAM zgłoszenie na obiady.
Zobowiązuję się do terminowego uiszczania odpłatności za obiady.

……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, data)

Procedury dotyczące organizacji gastronomii w szkole zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół
podstawowych w Szkole Podstawowej w Sztutowie obowiązujące od 1 grudnia 2020.
1. Warunkiem przygotowania posiłku jest wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA OSOBY DOROSŁEJ
NA OBIADY NA WYNOS. Posiłki będą przygotowywane od dnia następującego po dniu złożenia karty.
2. Karty można pobrać ze szkoły (są wyłożone w holu głównym szkoły).
3. Opłaty za obiady należy uiszczać przelewem na konto bankowe ajenta kuchni szkolnej (numer konta zostanie
wydrukowany na oddzielnej kartce dla każdego zgłaszającego) najpóźniej do 15– tego dnia danego miesiąca.
4. W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYKUPUJĄCEJ OBIADY, ICH LICZBĘ ORAZ
MIESIĄC ZA KTÓRY PŁACIMY, np.: Kwincjusz Tyberiański, 15 OBIADÓW, grudzień.
5. Każdy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat.
6. Każdy chętny może skorzystać z posiłków.
7. Paragon za obiady zostanie wystawiony jednorazowo po uiszczeniu opłaty.
8. Przygotowanie posiłków dla osób innych niż uczniowie możliwe jest wyłącznie przez zewnętrznego ajenta
i wyłącznie na wynos.
9. Obiady będą zawsze dwudaniowe, przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
10. W pierwszych dniach grudnia opakowania mogą być z plastiku, po realizacji zamówienia wyłącznie
biodegradowalne (oczekiwanie na opakowania w obecnej sytuacji trwa do 14 dni).
11. W okresie przygotowywania obiadów na wynos nie przewidujemy odpisów. Obiady, które zostały
przygotowane muszą zostać odebrane w dniu ich przygotowania w godzinach 13.00- 17.00. Koszt
nieodebranego posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
12. Posiłki powinna odebrać zamawiający lub osoba upoważniona przez niego na piśmie.
13. Jedna osoba upoważniona może odebrać posiłki dla dowolnej liczby zamawiających pod warunkiem złożenia
upoważnienia. Może ono obejmować dowolną liczbę dni.
14. Obiady będą wydawane ze sklepiku szkolnego Trzynastka lub pokoju woźnych- w zależności od liczby
zgłoszonych osób.
15. Na teren placówki będą wpuszczane wyłącznie osoby z zasłoniętymi ustami oraz nosem, po zdezynfekowaniu
rąk.
16. Osoby wchodzące po odbiór posiłku nie mogą korzystać z żadnych pomieszczeń szkoły (tj. szatnie, toalety,
sekretariat).

