Závazná přihláška ke stravování v programu

Přijedem
s obědem
(platí po dobu trvání programu zaštítěného MČ Praha 3 v době nouzového stavu)

jméno a příjmení strávníka

variabilní symbol (rodné číslo)

datum narození

telefon

e-mail

bydliště

zvonek, číslo nebo označení

číslo účtu (pro přeplatky)

kód banky

jméno a příjmení plátce, pokud není totožné se strávníkem

telefon

datum zahájení stravování

Službu Přijedem s obědem organizuje
MČ Praha 3 ve spolupráci se školní jídelnou
ZŠ a MŠ Praha 3, Chelčického 43/2614

e-mail

⟶ Přihlašuji se k odebírání obědů do 17. 4. 2020, v případě trvání nouzového stavu v ČR
bude možné zajistit obědy na další týden od 20. 4. 2020, a to na základě platby, kterou
musíte provést do 15. 4. 2020 se stejným variabilním číslem strávníka.
⟶ Kuchyně funguje v pracovní dny (pondělí—pátek) do ukončení nouzového stavu.
Obědy budou dopravovány následující den po připsání úhrady na účet školy. Je nutné
počítat s prodlením nejméně dvou pracovních dnů mezi zaplacením a realizací závozu
obědů z důvodů evidence strávníků a domluvení trasy dodávky obědů. O Velikonocích
10.—13. 4. 2020 se nevaří.
⟶ 
Cena oběda: 75 Kč
⟶ Platba stravného: Platbu proveďte bezhotovostně bankovním příkazem na účet školní
jídelny ZŠ a MŠ Chelčického č. 556009/0300. Variabilní symbol je rodné číslo strávníka.
Případný přeplatek vzniklý na základě ukončení nouzového stavu bude vrácen zpět
na účet plátce.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s následujícími informacemi a souhlasím s:
⟶ ZŠ a MŠ Chelčického v době trvání nouzového stavu v ČR a po dobu přerušené
docházky žáků do školy vaří obědy pro seniory nad 65 let nebo držitele průkazu osoby
se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P) žijící v městské části Praha 3.
⟶ Velikost porce odpovídá dospělému strávníkovi školního stravování. Jedná se o klasickou
vyváženou a pestrou kuchyni nezohledňující dietní stravování.
⟶ Stravné uhradím dopředu zálohou na odebranou stravu, která bude následně vyúčtována
po ukončení programu. Při prodloužení programu je možné doobjednat po celých týdnech.
⟶ Beru na vědomí, že nelze odebrat nezaplacený oběd. Neodhlášenou stravu hradím v plné
výši dle platného ceníku.
⟶ Školní jídelna ručí za kvalitu a nezávadný stav stravy splňující hygienické normy do doby
předání kurýrovi v předem stanoveném čase (10—14 hod. pracovní den). Dodání proběhne
podle časových možností přepravců. Přepravu zajišťují zaměstnanci Úřadu městské části
Praha 3 a dobrovolníci vyslaní dobrovolnickou organizací.
⟶ Tímto podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřebu školní
jídelny a komunikaci s osobami, které provádějí úhradu stravy a doručování stravy.
datum

podpis strávníka

V případě jakýchkoliv dotazů a pro další informace kontaktujte vedoucí školní jídelny:
⟶ Jana Sedláková
⟶ telefon: 797 842 852 nebo 222 592 931, 222 592 504 (7—13 hod.)
⟶ e-mail: sedlakova@chelcickeho.cz

Spolu to zvládneme.
Službu Přijedem s obědem organizuje
MČ Praha 3 ve spolupráci se školní jídelnou
ZŠ a MŠ Praha 3, Chelčického 43/2614

