
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KRASIEJOWIE 

 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
1. Imię i nazwisko dziecka   ………………………………………………………. Klasa  ………  

2. Adres zamieszkania        …………………………………………………………………………… 

3. Kontakt telefoniczny  ………………………………e-mail ………………………………………… 

4. Dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej: 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie ,do użytku wewnętrznego             
świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie          
Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w                   
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1),                  
art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),  

Od 1 września 2017 roku obowiązuje wszystkich rodziców odpłatność bezgotówkowa za korzystanie            
z obiadów . 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady 
 i akceptuję je. 

                                                                                             Krasiejów dnia …………………. 

Podpis rodzica………………………… 

 
                                                  Potwierdzenie Kierownika świetlicy o przyjęciu na wyżywienie……………………………. 
                                                                                                                                                                  Data i podpis 

tutaj proszę dociąć   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ZASADY ZAPISU NA OBIADY I ODPŁATNOŚCI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  
przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie 

Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić kartę zapisu i dokonać płatności wg poniższych zasad: 
► Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do dnia 10 następnego miesiąca (np. za wrzesień do 10                

października) . 
► Za niewykorzystane obiady zwracana jest równowartość tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności do            

kierownika lub wychowawców świetlicy(mailowo, telefonicznie lub osobiście) od następnego dnia po           
zgłoszeniu nieobecności. 

► O rezygnacji z żywienia należy powiadomić kierownika świetlicy z tygodniowym wyprzedzeniem. 
► Potwierdzenie opłaty za wyżywienie można przedłożyć kierownikowi świetlicy (przesłać na 

 e -mail :kazimiera_bul@o2.pl  
► Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego za nieterminowe           

wpłaty zostaną naliczone odsetki. 
O WSZYSTKICH ZMIANACH PROSZĘ INFORMOWAĆ KIEROWNIKA ŚWIETLICY 

OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE 
 
KONTO : 82 8907 1050 2004 3000 5400 0001  
BS ODDZIAŁ OZIMEK 

KONTAKT:  tel: 663092332  

 


