
Regulamin sprzedaży posiłków 
ZASADY DZIAŁANIA CATERINGU SZKOLNEGO W PSP BEZRZECZE 

 
1. Firma cateringowa wydaje obiady w godzinach od 11.00 do 14.00 (w okresie COVID-19  
     godziny wydawania posiłków ustala Dyrekcja szkoły). 
 
2. Zamówienia posiłków odbywają się poprzez system „ZamówPosiłek”. Sposób logowania  
     się do systemu opisany jest w zakładce stołówka->informacja dla użytkownika.  
 
3. Posiłki należy zamówić i opłacić w systemie na cały miesiąc z góry. W przypadku  
     korzystania tylko z danych dni np. poniedziałek, wtorek, piątek lub wybiórczych dni należy  
     odwołać niechciane posiłki poprzez system. Kwota za odwołane posiłki przejdzie na  
     następny miesiąc. 
 
4. Nieobecność ucznia w szkole - należy zgłosić w systemie do obsługi posiłków (odwołać  
     posiłek) do godziny 7:30. 
     W tym wypadku kwota za obiady zostanie przeniesiona na następny miesiąc. 
     Jeżeli posiłek nie jest odwołany do godz. 7:30 lub rezygnacja w ogóle nie jest zgłoszona  
     posiłek przepada, kwota za niego nie zostanie zwrócona. 
 
5. W okresie COVID-19 nie jest możliwy odbiór obiadów w opakowaniach jednorazowych.    
     Wykupione posiłki są spożywane tylko na terenie stołówki. 
 
6. Podczas wydawania obiadów w pomieszczeniu mogą znajdować się jedynie uczniowie 
    posiadający elektroniczny breloczek (nie obowiązuje grupy 0d) oraz nauczyciele i inni   
    pracownicy szkoły – breloczki będą wydawane podczas pierwszego posiłku. 
 
7. Jedynie posiadanie elektronicznego breloczka (nie obowiązuje grupy 0d) z zamówionymi  
     w systemie obiadami upoważnia do otrzymania posiłku (obiad wydawany jest na   
     podstawie odbicia breloczkiem na dany dzień). 
     Breloczek elektroniczny wydawany jest z przypisanym numerem do ucznia na cały okres   
     zamawiania obiadów. Opłata jednorazowa przy pierwszym zamówieniu zostanie doliczona   
     do konta obiadowego - 10 zł. 
 
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia breloczka należy to zgłosić  poprzez system. 
 
9. Cena zestawu obiadowego: 
 

   jeden zestaw,  
 

 
   zestaw, 
 
10. Firma cateringowa nie prowadzi sprzedaży jednego obiadu w dany dzień. 
 
11. Menu miesięczne jest dostępne na stronie internetowej Szkoły w zakładce Menu. 

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu, w przypadku braku towaru u dostawcy. 

 

- GRUPA  0  D -    śniadanie, zupa,  drugie  danie  oraz  kompot  i  podwieczorek  to 15,00 zł za

- KLASY  I-VIII i  grupy  0a,  0b,  0c - zupa,  drugie  danie  oraz  kompot  to  12,50 zł  za  jeden




