GYMNÁZIUM JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
17. novembra 1296, 022 01 Čadca

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne sa prihlasujem na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2018/2019
Meno a priezvisko stravníka .......................................................................................................
Škola :..........................................................................................................................................
Číslo telefónu .............................................................................................................................
Účet, z ktorého sa platí stravné a zároveň bude vrátený preplatok v tvare IBAN:
.....................................................................................................................................................
Úhrada stravného mesačne vopred :- trvalým príkazom z účtu do 20. dňa v mesiaci vopred
- bankovým prevodom / prevodným príkazom,
internetbanking/
- poštovou poukážkou do 20. dňa v mesiaci vopred
Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

Žiaci (od 11 – 15 r.):
SŠ (od 15 – 18/19 r.):
Dospelí:
Raňajky :
Desiata :

1,09 €
1,19 €
1,19 € / + 1,33 € réžia
0,42 €
0,29 €

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred. do 14.45 hod.
Raňajky je potrebné si odhlásiť a prihlásiť deň vopred do 9.00 hod.
Stravník sa môže odhlásiť zo stravovania počas nemoci, pri odchode zo školy a pod.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná a ani vecná náhrada neposkytuje.
Dôležité informácie :
- výdaj stravy : raňajky: 7.30.-8.00 hod., obedy: 11.40 – 14.40 hod.
- pri platbe stravného použiť vždy variabilný symbol
- stravník je povinný nosiť čip, alebo kartu na odobratie obedov alebo raňajok
- v prípade ak si stravník zabudne identifikačný čip, alebo kartu , musí to nahlásiť
vedúcej Školskej jedálne a dostane náhradný lístok
- stratu čipu alebo karty okamžite nahláste vedúcej ŠJ
- ponúkame na výber 2 jedlá / prednastavený k odberu je obed č.1 /
- dôležité informácie si môžete prečítať na stránke www.gymcadca.sk a tel.041/4334581
Súčasne sa zaväzujem uhradiť stravné za nasledujúci mesiac najneskôr do 20. dňa
predchádzajúceho mesiaca.
V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č.2016/679 čl.7 a § 13 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním osobných
údajov pre potreby školského stravovania.

V...........................................
Dátum...................................
...............................................................................
podpis stravníka

