Szanowni Rodzice
Ceny obiadów
Zupa 400 ml
Drugie danie duże + Kompot (ewentualny owoc-deser)
Zestaw duży (Zupa + Drugie danie + Kompot ( ewentualny owoc-deser)

- 3,00 zł
- 7.00 zł
- 9,00 zł

Drugie danie małe + Kompot (ewentualny owoc-deser)
Zestaw mały ( Zupa+Drugie danie+Kompot (ewentualny owoc-deser)

- 6.00 zł
- 7.00 zł

Jak dokonać zamówienia obiadu :
1. Zamówienia obiadów na dany dzień proszę zgłaszać do godziny 9:00 w pokoju nr
14- Pani Mirosława Paderewska, telefonicznie lub poprzez sms – tel.22 8112608 w15
502-182-271.
2. W przypadku odmówienia obiadu, procedura jest analogiczna.
3. Opłaty za obiady jednorazowe oraz abonamenty przyjmowane są codziennie w
pokoju 14 u Pani Mirosława Paderewska w godz. 8:00 – 9:00.
Natomiast po godz.9:00 można dokonać wpłat oraz zamówień na kolejne dni tygodnia.
4. Płatności za abonament na następny miesiąc przyjmowane są w ostatnim tygodniu
miesiąca bieżącego.
5. W przypadku wykupienia miesięcznego abonamentu istnieje możliwość płatności za
obiady na wskazany numer rachunku bankowego:
DINNER-Paweł Przybysz
Ul. Tokarza 1 m 83
03-379 Warszawa
Santander Bank Polska S.A. 58109018410000000119678692
W tytule należy napisać Imię, Nazwisko, klasa, rodzaj posiłku, miesiąc ,szkoła
np. Jan Kowalski kl. II a, II danie ( duże/małe ) / Zestaw ( duży/mały ),
wrzesień 2018r, szkoła SP 365 , nr. na liście obiadowej
6. Potwierdzenie wpłaty na konto należy dostarczyć do pokoju nr 14 w celu wpisania na
listę osób korzystających z obiadów.
7. W przypadku wykupienia miesięcznego abonamentu dla rodzeństwa, drugie dziecko
otrzymuje 10% zniżki, a każde następne dziecko dodatkowe 5%.
8. Odbiór należności za odwołane obiady lub ewentualne pomniejszenie opłat na kolejny
miesiąc nastąpi po uprzednim kontakcie z nami lub Panią przyjmującą opłaty za obiady.
9. Wszystkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować pod podany nr.tel lub mailowo
catering-dinner@outlook.com
10. Aktualny jadłospis z wyszczególnieniem alergenów będzie wywieszany przy stołówce
oraz zamieszczany na stronie firmy Catering-Dinner.pl
11. Pozostawiamy Państwu całkowitą dowolność opcji opłacanych posiłków
( jednorazowo / dniowo / tygodniowo / miesięcznie
12. Ponadto pozostawiamy Państwu również dowolność w wyborze rodzaju posiłku,
niezależnie od wieku dziecka czy zestaw duży lub mały.

