
Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej  

w Szkole Podstawowej Nr 113 we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022 

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

2. Klasa ……………………… 

3. Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………………………………………… 

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

4. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna ……………………………………………………………………………..…… 

5. Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Cena obiadu: 7,50 zł 

7. Zasady korzystania z usług stołówki 

a. Wpłata za obiady dokonywana jest w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym 

miesiąc korzystania z posiłków i w pierwszym dniu bieżącego miesiąca;  

b. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto szkoły (należy okazać 

intendentowi dowód przelewu); 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 

ul. Zemska 16c 

54-438 Wrocław 

90 1020 5226 0000 6202 0416 1600  

podając w tytule przelewu: 

– imię i nazwisko dziecka oraz klasę, 

– okres za jaki została dokonana opłata (np. za m-c wrzesień), 

c. Opłata za obiady dokonana po upływie pierwszych 3 dni roboczych danego miesiąca 

nie będzie uwzględniana; 

d. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie zaprzestaje się wydawania 

obiadów; 

e. nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub osobiście 

do godz. 8.30 rano danego dnia; 

f. zwrot nadpłaty zostanie rozliczony w tym samym miesiącu; 

g. nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega 

zwrotowi kosztów; 

h. w przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie  u intendenta 

szkoły; 

8. Potwierdzam, że zapoznałam/em  się z powyższą informacją i ją akceptuję. 

……………………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

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

Podpis dyrektora szkoły       Podpis intendenta 

Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu, ul. Zemska 16c,  

54-438 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub 

CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane podane przez Ciebie w złożonym piśmie 

będą przetwarzane w celu procedowania tego pisma. Szczegółowe informacje o regułach 

przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na https://przedszkole133.edupage.org/ i 

http://www.sp113.wroc.pl/. 

 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                podpis rodziców/opiekunów 

http://www.sp113.wroc.pl/

