
Regulamin 

 

Firma dostarczająca posiłki:  Firma Gastronomiczna Beata Osyra 

 ul. Zielona 2a ,Jastrzębie-Zdrój. 

 

Obiady są wydawane  od 3 września 2019 r.   

w dni nauki szkolnej podczas długiej przerwy w godz: 12.25 – 12.45 

Jadłospis na każdy nowy tydzień udostępniany jest  na tablicy informacyjnej  

w każdy piątek 

Koszt obiadu w abonamencie: 

-zestaw - 11 zł 

-II danie - 10 zł 

-zupa - 4 zł 

*Abonament dotyczy zakupu min. 15 obiadów w danym m-cu rozliczeniowym 

Zgłoszenia na korzystanie z posiłków w abonamencie, należy dokonywać do 

ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego wydawanie posiłków ( np.: do 

końca września, jeśli posiłki w abonamencie mają być wydawane w 

październiku itd.) 

Należy wysłać smsa pod nr tel. 608-656-649 i podać: imię i nazwisko dziecka, 

klasę oraz szkołę do której będzie uczęszczał na obiady. 

Najpierw należy zgłosić dziecko sms i dopiero dokonać przelewu. 

Opłatę za obiady abonamentowe należy dokonać w ciągu pięciu dni od 

zgłoszenia dziecka na obiady, przelewem na konto 

50 1020 5558 1111 1930 9130 0083 

lub gotówką osobie wydającej obiady. 

Brak terminowej wpłaty jest jednoznaczny z „zawieszeniem” wydawania 

posiłków. 

Zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie należy dokonać najpóźniej do 

godz. 8.30 w dniu nieobecności sms-em pod nr telefonu: 608 656 649 



Jeśli nieobecność dziecka została prawidłowo zgłoszona to należność za 
niewykorzystane obiady zostaje przesunięta na kolejny miesiąc rozliczeniowy. 

Zgłoszenie dziecka na obiad jednorazowo bądź w wybrane dni należy 

dokonać najpóźniej do godz. 8.30 sms-em pod nr telefonu:   608 656 649 i 

opłacić przy odbiorze obiadu. 

Prosimy o odliczone pieniążki z uwagi na krótki czas wydawki. 

 

Obiad zamówiony to obiad zakupiony 

 

Koszt jednorazowego obiadu to odpowiednio: 

-zestaw - 12 zł 

-II danie - 11 zł 

-zupa - 4 zł 

Istnieje możliwość osobistego zgłoszenia korzystania z obiadów osobie 
wydającej posiłki ( w godzinach wydawania obiadów). 

 

Wszelkie pytania i niejasności proszę kierować do p. Beaty Osyra 
osobiście w godzinach 7.00-14.00 na kuchni w szkole SP 10 na 
ul.Zielonej w Jastrzębiu-Zdroju lub telefonicznie pod nr: 608 656 649 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA PYSZNE OBIADKI U BEATKI 


