UMOWA
w sprawie korzystania z usług całodziennego wyżywienia
w roku szkolnym 2018/2019
Zawarta w dniu.....................w Krakowie pomiędzy firmą: Elżbieta Sawka Przysmak Gusto będącą ajentem
stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 151 w Krakowie reprezentowaną przez Panią Elzbietę Sawkę, a
Panią/Panem ................................................................ rodzicem/opiekunem prawnym dziecka wskazanego w
§ 1 niniejszej umowy, seria i numer dow. osobistego ................................................
adres zamieszkania ul. ...................................................................................................................................
adres do korespondencji /jeżeli inny niż zameldowania/……………………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest korzystanie z całodziennego wyżywienia przez dziecko:
Imię i nazwisko dziecka........ .............................................................................................................................
§2
Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………………….do …………………………………….
§3
1. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia od poniedziałku do piątku w w zakresie (zaznaczyć właściwe):
• śniadanie
• obiad
• podwieczorek
2. Dzienna stawka żywieniowa na wybrane wyżej posiłki wynosi 12,50 zł /słownie złotych dwanaście
złotych, pięćdziesiat groszy
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zwana dalej ,,opłatą za żywienie" wnoszona jest za cały miesiąc
z góry, do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od …………………………………….
4. Miesięczna opłata za żywienie wyliczana jest jako iloczyn: dzienna stawka żywieniowa 12,50
zł x liczba dni roboczych w danym miesiącu.
5. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe.
6. Opłaty sa wnoszone na konto w IDEA Bank: 25 1950 0001 2006 0345 8383 0002
§4
Zmiany zadeklarowanych w § 3 ust. posiłkach, mające wpływ na wysokość opłat - rodzic/opiekun prawny
może dokonać tylko w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
§5
Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku całodziennej nieobecności dziecka na warunkach
opisanych w regulaminie Stołówki.
§6
Wysokość miesięcznej opłaty może ulec zmianie na skutek odczuwalnego wzrostu inflacji.
§7
Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego niniejsza umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana
ze skutkiem na koniec miesiąca.
§8
W przypadku braku uiszczenia należności za usługi wyżywienia, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci
korzystających z wyżywienia. Skreślenie dziecka z listy korzystających poprzedzone jest wezwaniem
rodziców/opiekunów prawnych do zapłaty.
§9
Rodzic/opiekun prawny zapoznał się i akceptuje regulamin stołówki.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze stołówki i ich rodziców i opiekunów jest firma:
Elżbieta Sawka Przysmak Gusto, ul. Lipińskiego 2, Kraków; NIP: 679-226-25-30. Z Administratorem
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Elżbieta Sawka Przysmak Gusto,
ul. Lipińskiego 2, Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej email: biuro@stołówka151.pl.
§ 12
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

_________________________
Podpis Elżbieta Sawka

_________________________________
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych
osobowych / tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm./

