
Oplaty za obiady
PRZELEWEM

Wpłaty za obiady za miesiąc CZERWIEC

l5 dni x 5,50 zl = 82,50 zł
(l6.17,24 cZERwlEc DNl oDLlCZo\E BtZ oBlADl ,

dokonywane przelewem na konto:

SzkoIa Podstawowa nr 9
ul, Graniczna 1

08-1l0 siedlce

Nr konta: 'l2 1o5o 1953 1ooo 0023 5336 o411

Wpłat przelewem dokonujemy w dniach:

od 24.05.2022 do 30.05.20ż2
(wplaĘ dokonane po tym terminie będą zwracan€ na konto Wpłacającego)

Przypominamy, że oa 1 października obowiązuje elektroniczna karta obiadowa,
którą trzeba odebrać osobiście u intendenta po dokolrĘriu jednorazowei oplaĘ:
72ł na.konto Rady Rodziców, Osoby , które nie zglosiĘ się do wyrobienia karty nie mogą
wykupić obiadu na dany miesiąc,

W §aule lł?łaty wpisujemy: imię ,i nazwisko dziecką klasa xx opłata za obiady
ża miesiąc xxx, rok xxxx. Kwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x 5,50 zł:

Jez€li Rodzice przewidują, źe w miesjącu np, wrz€śniu dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoly, mogą
odliczyć ten dżień, ale koniecznejest wpisani€ w tyt;l;Jllżności; wełata na obiady za miesiąc wrzesień bez

Wpl5ty bez podania nazwisk dziecka i k|a§y bęClą zwracan€ na konio z którego wptynęly.

samodzielnie odli obiadólv z
poprzędnieeo mięsiąca. moina to zrobić wyłącznie po telefonicznym kontakcie i uzgodnieniu
kwoty wpłaty z intendentęm -25 794 35 37,

UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat w pieNsżym podanym l€rminie, gdyż czas potrzebny na przepływ
gotówki pomiędzy baŃami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsże dni miesiąca,
osoby, które robią pżelew !r ostatnim dniu wpłat proszę o wysłanie potwierdzenia wpłaty na €_mai]
intendentalr§o9.§ictll(e,Dl, pozwóIi to dzie€ku żjeść obiad tego samego dnia.

INTENDENT pracuje w godz. 7:00-14:00
w przypadku trudności z połącżeniem z Int€ndentem (w związku zjego innyni zajęciarni np, przyjęciem

towaru do magażynu) prosiny o wyrozumialość i o ponowny telefon.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie odpis obiadówjest możlirły Ę!!9j9
zelo§zeniu tei informacii do intendenta najpóźnięj w dniu obiadowym do godz. 8.00.

Tel do intendenta:25 794 35 37
Prosimy o odpowiednio wczesne dokonywanie opłat

W lNG Bank Ślaski


