
 
REGULAMIN STOŁÓWKI VITA COOK SP 38 

 
1. Warunkiem skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest wypełnienie DEKLARACJA zapisu na 

obiady Dziecka i złożenie go w stołówce lub przesłanie podpisanego na maila 
vitacook.krakow@gmail.com 
 

2. Obiad składa się z zupy, drugiego dania i napoju. 
 

3. Abonament za posiłki płatny jest z góry od 26-ego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc 
żywieniowy (np. od 26.IX za X). 
Wpłaty można dokonywać na konto bankowe lub gotówką. Chyba, że ogłoszenie za obiady na dany 
miesiąc mówi inaczej. 
 

4. Opłata w abonamencie (minimum 10 obiadów): 
Dzieci     12,00 zł  
Dorośli                               15,00 zł  
Drugie danie    11,50 zł  
Zupa       5,00  zł  

 
Opłaty obiadów pojedynczych: 
Obiad dla dziecka    14,00 zł 
Zupa 500 ml     6,50 zł 
Drugie danie     13,00 zł 
Obiad dla osoby dorosłej i na wynos (bez pojemnika) 16,00 zł 

 
 

5. Nieuiszczanie terminowych wpłat za obiady skutkować będzie natychmiastowym brakiem możliwości 
korzystania dziecka ze stołówki szkolnej. 
 

6. ODPISY za obiady zgłaszamy TYLKO i wyłącznie SMS pod numerem telefonu 888 221 667 do godz. 
8:00  rano danego dnia (tylko zgłoszone w terminie nieobecności będą odliczone przy płatności w 
następnym miesiącu).  
Pracownicy stołówki nie są informowani o planowanych przez szkołę wyjazdach oraz wyjściach 
poszczególnych klas. Również takie nieobecności wymagają zgłoszenia przez Rodzica/Opiekuna. 
Treść SMS: imię, nazwisko, klasa, dzień nieobecności. 
 

7. Dane do przelewu: 
VITA COOK nr konta: 16 1540 1115 2044 9134 5886 0003 
Bank Ochrony Środowiska  S.A. O/Kraków 

W tytule wpłaty należy wpisać: 
• Klasa (np. 2a ) 
• Miesiąc żywieniowy (np. za obiady X/20 lub październik 2019 r.) 
• Dzień lub dni, w których uczeń nie je obiadów (np. bez 20.10 i 22.10) oprócz wolnych dni i świąt. 
• Ilość uwzględnionych odpisów z poprzedniego miesiąca zgodnych z listą umieszczoną na stronie stołówki (np. 

minus 2 odpisy z m-ca IX) lub uzgodnionych telefonicznie. 
 

Kwota przekazana na konto musi być zgodna z kwotą ustaloną za dany miesiąc i pomniejszona  
o kwotę odpisów. 
 

 W przypadku rodzeństwa wpłaty na każde dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.  
 
8. Obiady dofinansowane z MOPS-u muszą być potwierdzone decyzją MOPS-u. 

 

mailto:vitacook.krakow@gmail.com


9. W miesiącach czerwcu i grudniu mamy możliwość wstrzymania przyjmowania odpisów ze względu 
na zakończenie Roku kalendarzowego/Roku Szkolnego zwracane tylko gotówką. 

 
10. Zadeklarowany Stołownik ma obowiązek zgłoszenia rezygnacji z obiadów SMS na numer telefonu 

515 922 589, na co najmniej 2 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego. Jeżeli nie zostanie 
zgłoszona taka dyspozycja Rodzic/Opiekun jest zmuszony zapłacić za obiady, które zostały zrobione do 
dnia zgłoszenia rezygnacji.  

 
11. Stołówka jest czynna w godzinach 11:30 – 15:00. Obiady wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:40 

wg ustalonego harmonogramu przez Dyrektora Szkoły dla klas 1-8.  
Klasy 1-3 wydawane sią pod opieką wychowawców. 

 
12. Jadłospisy podawane są w cyklu tygodniowym na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
13. Szczegółowe informacje dotyczące składników dań oraz alergenów występujących w posiłkach można 

otrzymać w stołówce. 
 

14. Zastrzegamy sobie prawo nie wydania posiłku dzieciom zagrażającym bezpieczeństwu innych uczniów 
przebywających na stołówce. Uczniowie korzystający ze stołówki winni zachowywać się kulturalnie. 

 
15. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca, oraz niezwłocznie 

po posiłku ustąpić miejsca innym. 
 

16. Nie wolno wynosić naczyń poza jadalnię. 
 

 
Wszelkie uwagi, propozycje, skargi, zażalenia proszę zgłaszać osobiście lub telefonicznie. 
 
Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług. 

 


