REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ „SMAKOSZ”
1.W roku szkolnym 2019/2020 stołówka jest czynna od dnia 3 września.
Obiady dla uczniów są wydawane w godzinach 11:30 – 14:30
Sklepik szkolny czynny w godzinach 7.30 – 14.30
2. Posiłki wydawane są na podstawie bloczków otrzymywanych w momencie

dokonania zapłaty za dany miesiąc

( lub na wybrane dni), cena abonamentowa dotyczy ilości co najmniej 50 % dni w danym miesiącu.
Płatności za obiady w ramach abonamentu miesięcznego przyjmowane są w gotówce w biurze stołówki lub przelewem
na podany niżej numer konta, ZAWSZE POD KONIEC MIESIACA POPRZEDNIEGO (max. do 3 dnia roboczego nowego
miesiąca).
Nie opłacenie obiadów w podanym terminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ceny abonamentowej .
Dane do przelewu:
Zofia Szczur, os. Dywizjonu 303 26/6, 31-873 Kraków,
nr konta: 31 2490 0005 0000 4500 1656 7129

3. Zakup pojedynczego obiadu (samo II danie ) zgłoszony musi być dzień wcześniej, w danym dniu zamawiać można jedynie zupę.
Nie ma możliwości zakupu obiadu na dużej przerwie w danym dniu.

4. Istnieje możliwość zamówienia obiadów „na wynos”.
Zamówienia będą przyjmowane min. 3 dni wcześniej, telefonicznie
lub w biurze Stołówki Szkolnej SMAKOSZ (odbiór obiadu z własnym czystym pojemnikiem lub zakupionym w Stołówce
w cenie 1 zł).
5. Jadłospis jest zawsze podawany na stronie szkoły oraz na drzwiach jadalni na okres 2 tygodni wraz z informacją o alergenach
występujących w przygotowywanych potrawach.
6. Informację o nieobecności w danym dniu lub rezygnacji z posiłków należy zgłaszać telefonicznie
( może być sms / pod nr tel. 606335858) lub mailowo. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności
ucznia najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedniego.
W przypadku nie zgłoszenia informacji o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej (obowiązek rodzica), nie będzie odpisu
za obiady, tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
7. Zwrotowi za obiady niewykorzystane w danym miesiącu podlega kwota, za każdy kolejny dzień, licząc od drugiego
dnia po zgłoszeniu (jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi tego samego dnia, można odebrać posiłek osobiście w szkole
w godz. 11:30 – 15:00.
Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym przy kolejnej wpłacie.

8.

CENNIK STOŁÓWKI SZKOLNEJ SMAKOSZ DLA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020
Posiłek
Zupa
II danie
Cały obiad

Uczniowie –
abonament
za cały miesiąc
3,00 zł
7,50 zł
9,00 zł

Uczniowie –
pojedynczy posiłek
3,50 zł
8,50 zł
10,50 zł

POJEDYNCZE POSIŁKI - POZOSTAŁE OSOBY: ( dorośli )
cały obiad
II danie
zupa

- 13,00 zł
- 10,00 zł
- 3,50 zł

9. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do posiłków w odpowiednich dla miejsca zamieszkania filiach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS).Obiady refundowane przez MOPS wydawane są na podstawie
dostarczenia ważnej decyzji.

ZAPRASZAMY

