UMOWA
Zawarta w dniu …………………………………….. pomiędzy Gminą Zabrze reprezentowaną przez Dyrektora SP nr 31
w Zabrzu przy ul. Jordana 7 zwana w treści umowy „Szkołą”, a

Panią/Panem …………………………………………
rodzicem/prawnym opiekunem (imię i nazwisko dziecka)
zwanym dalej ”Uprawnionym” o następującej treści:

(tel. kontakt:……………………………..………)

………………………………………………….………
(klasa: ………..…)

§1
Szkoła zapewni dziecku uprawnionego obiad dwudaniowy. Jednocześnie, zastrzega sobie prawo do przygotowania dwa razy
w roku posiłku jednodaniowego.
§2
Uprawniony zobowiązuje się do pokrycia kosztów surowca w wysokości 5,00zł za obiad.
§3
Uprawniony zapłaci Szkole należność, o której mowa w &2, miesięcznie w terminie do 10-go każdego miesiąca na podany
poniżej numer konta. W przypadku braku wpłaty do dnia 10-go każdego miesiąca, obiady mogą zostać zawieszone
do momentu potwierdzenia uregulowania należności.

54 1050 1230 1000 0023 5388 6183
§4
Chwilową rezygnację z obiadu można zgłosić do godz. 12:00 na e-mail: obiadysp31@gmail.com w dniu poprzedzającym
nieobecność dziecka (wycieczka szkolna min. na trzy dni przed planowanym wyjazdem). W miesiącu czerwcu nie
przewidujemy odliczeń, a płatność za obiady w tym miesiącu należy dokonać zgodnie z wyliczeniem przez osobę do tego
upoważnioną.
§5
Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został
spełniony warunek wymieniony w paragrafie 4 niniejszej umowy, jednocześnie informujemy, że pod nieobecność dziecka
w szkole zapłacony obiad może zostać zabrany przez rodzica ze stołówki szkolnej w godz. 12:00 – 13:00.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas od (data) ………………………………………………... do 21.06.2019r.
1.
2.
3.

§7
Uprawniony może rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli uprawniony zalega z należną
opłatą.
W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie naliczone zostaną odsetki karne.

§8
W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§10
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej, określone aneksem do niniejszej umowy.

Rodzic/Opiekun dziecka

Dyrektor

…………………………

…………………

