
Lublin, dnia .

KARTA ZGŁOSZENIA

DZIECKA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Pilsudskiego w Lublinie

Dane dziecka:

Nazwisko i imię:

Klasa:

Telefon kontaktowy rodziców:

ZOBOWIĄZANIE I OŚWIADCZENIE

Zoborviązttię się do regtrlarnego i terminowego uiszczania naleznej oPłatY Z t.Vtułu

wyzywienia dziecka w stołówce szkolnej, zgodnie z ustaloną stawką dzienną do S-ego dnia

każdego miesiąca na konto szkoł_v.

oświadczam. że zapoznałam/łem się z obowiązującym ,,Regttlal-ninem korzvstania ze

stołowki szkolnej w Szkole Podstalvowej nr 48 im. Jozefa Piłsirdskiego lv Lr-rblinie''

i zoborviązuję się do jego przestrzegania.

Ośr,viadczarn. ze \\yrazarn zgoclę na przetw,arzanie dar'yclr osoboi.vych do celórv

statuto\łych szkoł_v, Zapoznałaln/em się z Klauzulą Informacy,jną dla osób korzl'sta.iącYch

z usług Szkoły Podstarvowej nr ,ł8 irn. Józefa PiłsLrdskiego lv Lublinie (dostępna: Strona

internetolva szkoł_v. tablica ogłoszeri. selrretariat" intendent). rv tym z infornracją o celr-t

i sposobach przetwarzanla danych osobor,vycl-r oraz o prawach jakie mi PrzYsłr-rgują r,v

zrvi ązku z przeIw at zan iem danyc h o sobo lł,yc h.

Imię i nazv,isko rodzica/ pl,.Iwnego opiekuna

( cłl l e l u: p o d p i,s r o cl: i c, tti p r all n e go o p i e ktt n a )

SP48-WF
Pływające pole tekstowe
10-go



INFORMACJA DLA RODZICOW DZIECI KOMYSTAJĄCYCH Z WYŻYWIENIA

Danę do przelewu:

- Bank PEKAO S.A. nr: 44 l240 l503 ll1l 0010 0I55 1968

- nazwaodbiorcy: Szkołu Poclstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie, ul. Jana

Kasprowicza l l 2,

_ tytułem: wpłata za obiady w miesiącu .,., imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

UWAGA!
1. Nieobecność ucznia na obiadach zgłaszac należy osobiście lub telęforriczrrie do p. jolan§ Flis

-intendentki szkolnej lub w sekrętariacię (81746-35-59) do godzirry 14,00, dzień wczeŚniej.

Rezygnacja w tym samym dniu nie powoduje zwrotll dziennej opłaĘ za obiady ze względu na

poniesione koszty zakupów.
2. Uprzejmie informujemy, że brak naleznej i terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie ucznia

z listy korzystających z obiadów.
3. PROSIMY o WPŁATY Do s-EGo DNIA KAZDEGO MIESIACA.
4. W przypadku nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe (do l0 driia każdego

miesiąca winna wpĘnąó nalężna kwota na konto szkoły).
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