
 

UMOWA  

o prywatne dożywianie (Szkoła Podstawowa nr 4 Lublińcu) 

 

zawarta w dniu .................................. pomiędzy firmą Sebastian Piotrowski SZOPA, 

reprezentowaną przez właściciela Sebastiana Piotrowskiego, a Panią/Panem 

…………………......................................................................................,  

zamieszkałą/ym 

…………………………………..................................................................................................... 

adres e-mail ......................................................................, 

 nr kontaktowy telefonu: .................................., zwaną/ym dalej Świadczeniobiorcą, o 

następującej treści: 

&1 
Firma Sebastian Piotrowski SZOPA najmuje od 2020 roku pomieszczenia stołówki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 4 celem świadczenia usług w zakresie dożywiania uczniów. 

&2 

1. Świadczeniobiorca zapisuje dziecko ................................................................................. 

na rok szkolny 2020/2021, uczęszczające do klasy ................ na obiady i zobowiązuje się do 

uiszczania opłaty z tytułu korzystania z usług stołówki w wysokości 9,50 zł za obiad 

dwudaniowy abonamentowy / 8,50 za tylko drugie dania / 2,50 zł za tylko pierwsze dania*1 od 

dnia ................................................... do dnia ………………………………………, codziennie / 

w następujące dni tygodnia*2 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Firma Sebastian Piotrowski SZOPA zastrzega sobie zmianę cen od 01 stycznia 2021 roku 

w wysokości zależnej od wzrostu: wysokości płacy minimalnej, wysokości podatku od 

nieruchomości, zmian wysokości czynszu i mediów oraz zmian stawki podatku VAT. 

&3 

Świadczeniobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłaty za obiady z góry do 10-tego dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc wykupienia usługi. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień za 

który termin wpłaty upływa w dniu 25-go września. Wpłat należy dokonywać na rachunek nr 

93 2490 0005 0000 4530 6981 6583 w Alior Bank SA. 

&4 

Zasady zwrotów kosztów za niewykorzystane obiady określa Regulamin stołówki szkolnej. 

Numer telefonu, pod który należy kierować sms w razie choroby/nieobecności dziecka na 

obiedzie do godziny 8:00 na dzień bieżący i do godziny 15:00 na dni kolejne to: 579 600 103 

Pytania, uwagi, wątpliwości należy kierować pod wskazany numer kontaktowy. 

 

 

 

 



&5 

1. Świadczeniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Stołówki Szkolnej 

Sebastian Piotrowski SZOPA w Lublińcu oraz upoważnia w.w firmę w Lublińcu do 

przetwarzania danych osobowych własnych i dzieci do celów związanych z realizacją 

świadczenia oraz prowadzenia dokumentacji obiadowej. 

 

2. W firmie Sebastian Piotrowski SZOPA stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich 

danych (RODO). 

 

&6 

Niezapłacenie kwoty w terminie może spowodować naliczanie ustawowych odsetek, 

skreślenie dziecka Świadczeniobiorcy z listy obiadowej oraz ew. wszczęcie postępowania o 

ściągnięcie zaległych należności. 

 

 
..............................................                                                  .............................................. 

Podpis Świadczeniobiorcy                                                                      Podpis Świadczeniodawcy 

 
1 Właściwe podkreślić, 

2 Jeśli nie codziennie, proszę wymienić właściwe dni 


