
Szanowni Państwo 

w ramach powadzonej wyłącznie w Szkole 
działalności gastronomicznej, polegającej na 
„żywieniu zbiorowym zamkniętym” dzieci i młodzieży

Oferujemy abonamentowe posiłki obiadowe

smaczne, urozmaicone i odpowiednio zbilansowane
przygotowane specjalnie dla grupy żywionych uczniów Szkoły 

(zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i zaleceniami IZŻ)

- „pełne” (w skład posiłku wchodzi : zupa + II danie + kompot)

w cenie „abonamentowej” 12 zł
- „jednodaniowe” (sama zupa) 

w cenie „abonamentowej”   4 zł
(ceny abonamentowe obowiązują tylko przy terminowym dokonywaniu płatności,

podstawowe ceny posiłków abonamentowych : pełny obiad 15zł / zupa 5zł ) 

Świeże i gorące posiłki wydajemy codziennie, 
o stałej porze - w tradycyjny sposób 

Dla Państwa wygody  w ramach umowy zapewniamy :
• przekazywanie drogą mailową bieżących informacji typu : 

aktualny jadłospis, wysokość opłat w danym miesiącu, 
• możliwość odwołania zamówionego posiłku abonamentowego 

nawet w dniu nieobecności do godziny 8:00 (wyłącznie SMS),
• możliwość zamówienia abonamentu i rezygnacji z zamówienia w dowolnym

momencie (tylko z 1 dniowym wyprzedzeniem)

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, 
 wieloletnie doświadczenie w branży, rygorystyczne przestrzeganie zasad

sanitarnych i profesjonalny personel 
to gwarancja bezpieczeństwa żywieniowego Państwa dzieci. 

Aby zapisać dziecko na obiad należy   :

przesłać mailem na adres fantazja@f97.pl 
skan lub zdjęcie uzupełnionego i podpisanego zlecenia 

 - zlecenie dostępne jest na stronie internetowej Szkoły w zakładce : 
… /dla uczniów i rodziców /STOŁÓWKA SZKOLNA (do pobrania)
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Stołówka „Fantazja” - INFORMACJE

DANE DO PRZELEWU / TYTUŁ : 

Nazwa odbiorcy (sprzedawca usług) :  „Fantazja”

Konto (mBank) :  74 1140 2004 0000 3702 7480 7739

Tytuł przelewu : (nr Szkoły)*, (nazwisko i imię)*, (rodzaj posiłku : obiad lub zupa)* 

Płatności można dokonać wyłącznie poprzez przelew lub wpłatę na w/w rachunek.

Termin płatności (warunek korzystania z ceny abonamentowej) :  do 10 dnia miesiąca 

WŁAŚCIWY SPOSÓB ODWOŁYWANIA POSIŁKÓW :

Aby pobrana należność za zamówiony lecz z powodu nieobecności
niewykorzystany posiłek mogła być odliczona w kolejnym miesiącu 

– zgłaszania nieobecności należy dokonać przez wysłanie wiadomości

na numer telefonu 797 210 200 (wyłącznie SMS)

treść wiadomości: (nr Szkoły)*, (nazwisko i imię)*, (data lub okres nieobecności)*

zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej   do 8:00   w dniu nieobecności

W abonamencie opłata pobierana jest za przygotowanie zamówionego
posiłku  - niezależnie od tego czy i w jaki sposób zostanie odebrany,

zamówiony i przygotowany (nieodwołany) posiłek można przekazać innej osobie
lub np. : bez dopłaty odebrać na wynos do własnych pojemników)

KONTAKT W POZOSTAŁYCH SPRAWACH :

Telefon:  797 210 210   E-mail: biuro@f97.pl

HACCP / DIETA
Zakład posiada wdrożony system HACCP, działa w oparciu o stosowne przepisy, 
 zakres działalności : PRODUKCJA OD SUROWCA DO GOTOWEJ POTRAWY 

I DOSTAWA POSIŁKÓW (śniadania, obiady, kolacje, desery i inne) 

Zakład  w ramach oferty „żywienia zbiorowego” nie realizuje
indywidualnych wskazań dietetycznych  i/lub  preferencji kulinarnych.

„  *  ”   - wpisać właściwe.
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