Gastro Team – zdrowe żywienie twoich dzieci

Regulamin korzystania z posiłków

Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie
1. Ze stołówki mogą korzystać: – uczniowie, których rodzice/opiekunowie wniosą

opłatę indywidualną w formie abonamentu oraz wypełnią deklarację korzystania z
żywienia, uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS, pracownicy szkoły po
dokonaniu wcześniejszej opłaty.
2. Korzystanie z żywienia możliwe jest jedynie po wypełnieniu deklaracji stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz terminowym uiszczaniu opłat za posiłki.
3. Pierwszeństwo korzystania z wyżywienia mają dzieci objęte opieką OPS oraz
przebywające w świetlicy szkolnej.
4. Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.
5. Jadłospis tworzony jest z uwzględnieniem wszystkich grup żywieniowych od 5 do 15
lat i dostosowany jest do specyfiki zbiorowego żywienia.
6. Jadłospis miesięczny wywieszony będzie przy stołówce, na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej szkoły.
7. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w dni zajęć dydaktycznych i opiekuńczo –
wychowawczych w godzinach:
– śniadania dla dzieci sześcioletnich 08.30 – 09.00
– obiady 11.10 – 14.30
- podwieczorki dla dzieci sześcioletnich 14.30 – 15.00
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8.Odwoływanie posiłków przyjmujemy do godziny 9:00 danego dnia w formie sms
na numer telefonu 510 121 101 lub e-mail: radzyminska@gastroteam.pl.
Wykupując abonament obejmujący całodzienne wyżywienie nie ma możliwości
rezygnacji wyłącznie z jednego posiłku(np. śniadania lub podwieczorku).Odwołać
należy cały dzień.
9. Nadpłaty za odwołane posiłki będą uwzględniane przy rozliczeniu za kolejny
miesiąc.
10. Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące specjalistycznych diet
powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio do kierownika stołówki oraz dostarczyć
zaświadczenie lekarskie i listę produktów, na które dziecko jest uczulone.
11. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry do 5tego dnia miesiąca.
Od października na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail będziemy
wysyłać informacje dotyczące płatności. Podana kwota do zapłaty zawierać będzie
abonament za kolejny miesiąc z odliczeniem zgłaszanych nieobecności z poprzedniego.
Jeżeli wiadomość taka do Państwa nie dotrze, zapraszamy do cennika na stronie
internetowej Szkoły Nr 84 oraz kontakt z przedstawicielem naszej firmy na terenie
placówki Panią Magdaleną Kamieniecką nr kontaktowy 510-121-101.
12. Opłat za posiłki prosimy dokonywać na konto firmy GASTRO TEAM:
GASTRO TEAM Tomasz Kuranowski
ul. Parowcowa 18/22a 02-445 Warszawa
Plus Bank S.A. nr rachunku 93 1680 1248 0000 3000 2191 7277
13. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której dziecko
uczęszcza, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
14. Cennik oraz dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej szkoły.
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15. Podczas wnoszenia opłat za posiłki należy posługiwać się numerami abonamentów:
Nr Abonamentu 1– Śniadanie dla klas „0”
Nr Abonamentu 2– Zestaw obiadowy zupa+ drugie danie dla klas „0”
Nr Abonamentu 3– Podwieczorek dla klas „0”
Nr Abonamentu 4– Śniadanie +obiad +podwieczorek dla klas „0”
Nr Abonamentu 5– Zestaw obiadowy zupa + drugie danie
Nr Abonamentu 6– Drugie danie
Nr Abonamentu 7– Zupa
16. Posiłki wydawane będą wyłącznie po dokonaniu wpłaty.
17. W przypadku braku terminowej wpłaty wydawanie posiłków zostanie wstrzymane.
18. Rezygnację z żywienia należy zgłosić do kierownika stołówki na piśmie z
tygodniowym wyprzedzeniem. Brak takiej informacji wiąże się z naliczaniem opłat.
19. Do stołówki mogą wchodzić tylko osoby uprawnione (pracownicy szkoły i firmy
GASTRO TEAM)
20. Uczniowie korzystający w wyżywienia mają obowiązek przynoszenia do stołówki
imiennych identyfikatorów wydanych przez Gastro Team. Karty stołówkowe dzieci
otrzymują bezpłatnie po złożeniu deklaracji (formularza zgłoszenia dziecka na
obiady).Za duplikat zagubionej lub zniszczonej karty należy wnieść opłatę w wysokości
10zł.Kwota będzie doliczana do rachunku. Identyfikatory obowiązują wyłącznie w
budynku głównym Szkoły nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227. W filiach posiłki
wydawane będą wg list.
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Operatorem stołówki jest firma :
Gastro Team Tomasz Kuranowski
02-445, Warszawa
Ul.Parowcowa 18/22a
NIP - 524–146-07–86
Telefon do siedziby firmy : 22 863 32 63

Gastro Team Catering - 17 lat doświadczenia w przygotowaniu
zdrowych posiłków dla dzieci i młodzieży.

Centrala Gastro Team
www.gastroteam.pl biuro@gastroteam.pl

