
 

Szanowni rodzice,  
uczniów klas uczących się w budynku przy ulicy  
Koncertowej 4 (budynek Gimnazjum 92) 

         

           Opłaty za obiady – Maj 2019 r. 
 

    W maju jest 20 dni obiadowych 
W związku ze strajkiem nie było w kwietniu obiadów w dniach 8,9,24,25,26,      

za które została pobrana opłata w abonamencie za kwiecień. 
 

**10-23.04  były egzaminy i przerwa świąteczna. Nie było obiadów i  
nie była pobrana opłata w kwietniu. Za ten okres nie dokonujemy odliczeń** 

 
Pomniejszamy opłatę za maj o 5 dni (za dni strajku ) 

**Cześć rodziców pomniejszyła płatność w kwietniu np. za 8 i 9 .04 
Wówczas należy powiększyć opłatę o 2 dni za maj** 

 
   Abonament za obiad standard wynosi        120 zł (pomniejszony o 5 dni strajku)  

                                              (15 x 8 zł)                                           
    Abonament za obiad wegetariański wynosi 142,50 zł (pomniejszony o 5 dni strajku)  

                    (15 x 9,50 zł)  oraz inne diety        
    
  Odliczeń mogą dokonywać rodzice, którzy zgłosili SMS nieobecność dziecka. 

  Dotyczy to również wycieczek szkolnych. 

  Termin płatności – 10.05.2019 r. 
   *Prosimy o terminowe dokonywane wpłat 

    Brak płatności spowoduje zawieszenie wydawania obiadów 

 

    Płatności można dokonać: 
 

1.  Gotówką w szkole (przy stołówce szkolnej) w dniach: 
 

    06.05.2019 (poniedziałek)                w godz.  8 – 11 
    07.05.2019 (wtorek)                        w godz.  8 – 11 

 
2.  Przelewem 

       
Bluebar Catering 

ul. Afrykańska 16/9 
03-966 Warszawa 

 

Numer konta: 75 1160 2202 0000 0003 1866 2302 
*W treści przelewu proszę podać: 
imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonujemy płatności i dni odwołań 

 
 

 
 
 



*Odwołać obiad można w danym dniu do godziny 9.00 przez sms podając 
imię i nazwisko ucznia klasę oraz dzień odwołania na numer tel. 730233497 
 

*Rezygnacji z obiadów należy dokonać przez sms lub telefonicznie do ostatniego 
dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów (np. w kwietniu jeśli uczeń nie 

będzie korzystał z obiadów w maju).  
 
*Jeżeli były odwołania obiadów w miesiącu poprzedzającym opłatę bieżącą za obiady  

prosimy o kontakt w celu sprawdzenia poprawności ilości odpisów. 

 

*Na stronie szkoły www.sp303.edu.pl w zakładce Rodzice – Obiady –Koncertowa 4 znajduje 
się regulamin korzystania z obiadów, formularz zgłoszeniowy, informacja o opłatach  

i jadłospis. 
     

 
    Osoba do kontaktu                                                 Serdecznie pozdrawiamy 

    Renata Ostrowska       Bluebar Catering    
    Tel.730233497                                                           

http://www.sp303.edu.pl/

