aktualizace platná k 1.9. 2020

PŘIHLÁŠKA - OBECNÉ INFORMACE - ROZVOZY
ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEMOŠNICE
Internátní 217 538 43 Třemošnice
Čú:43-7523160267 /0100 K .B. Třemošnice
Poskytujeme:

-obědy ve školní jídelně za cenu 75 Kč (11-13 hod.)
-jídlo do vlastních jídlonosičů s osobním odběrem v jídelně75 Kč (11,30-11.hod.)

Rozvoz jídel v našich obalech s donáškou k bytu se službou mytí obalů a objednávání jídel za
smluvní ceny
po Třemošnici

75+ 17Kč doprava za jeden dovoz

trasa rozvozu (tam i zpět) nad 5 km

75+27 Kč doprava za jeden dovoz

trasa rozvozu nad 10 km / 15km

75+32/37Kč doprava za jeden dovoz

Objednávání jídel se provádí na týden dopředu zakroužkováním u dopravce případně telefonicky.
Strávníkovi bude dodán jídelní lístek na kterém zakroužkuje svoji objednávku a tu potvrdí svým
podpisem. Takto označený jídelníček předá dopravci.
Každý strávník se podpisem přihlášky ke stravování zavazuje řídit se pokyny v tomto dokumentu.
Na přihlášce bude uvedeno jméno, datum narození a vyznačena částka příplatku za dopravné.
Podepsaná přihláška se považuje za smluvní ujednání o vybrané službě a strávník je povinen hradit
své závazky, zde uvedené. Ostatní podrobné informace naleznete na stránkách Základní školy
Třemošnice http://www.zs-tremosnice.cz/informace.html v záložce jídelna. Pokud se strávník
rozhodne trvale zrušit stravování v jídelně, je povinen to udělat písemně. Podpisem- Přihlášky ke
stravování se strávník zavazuje k odběru objednaných jídel. Všechna objednaná jídla, která nebyla
řádně odhlášena budou strávníkům započítána jako odebraná.
Odhlášení se provádí u dopravce nebo na tel : 469626339 výjimečně lze změnit objednávky
do 13 hodin na následující den v případě nemoci nebo náhlé změny ( pobyt v nemocnici) lze
odhlásit jídlo ráno nejlépe do 7hodin.
Vyúčtování jídel bude provedeno vždy do 5 dne následujícího měsíce.
Školní jídelna se zavazuje dodávat objednané jídlo vždy v dohodnutou dobu a v kvalitě odpovídající
správné výrobní praxi.
Odběratel se zavazuje objednané jídlo odebrat a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě
měsíčního vyúčtování. Zapůjčené jídlonosiče se zavazuje vracet nepoškozené a čisté.
Platbu za službu je možné provézt u dopravce, vyúčtovává se poplatek za stravné i za dopravu.
Pro bezhotovostní platbu použijte variabilní symbol přidělený na přihlášce ke stravování.
Veškeré dotazy a připomínky směřujte prosím na p. Alenu Salaquardovou, ředitelku školní jídelny
Kontakty

Tel:469626339, mob. 731110559 email: sjtremosnice@seznam.cz

