Umowa
zawarta w dniu …................... w Zabierzowie pomiędzy:
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie - Szkołą Podstawową im. II Armii Wojska
Polskiego, 32-080 Zabierzów, ul. Szkolna 50, reprezentowanym przez Dyrektora Martę Dudek,
a………………………………………….zam.……………………………………………………….
zwanym dalej Rodzicem.
§1
Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia uczniowi …………………………………………
możliwości korzystania z obiadów odbieranych od przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa
o wykonie usługi cateringu i wydawanych przez pracowników Szkoły w punkcie dożywiania
zorganizowanym w budynku Szkoły.
§2
1. Rodzic zobowiązuje się do uiszczania opłat za korzystanie dziecka z obiadów w wysokości
6,00 zł dla dzieci z oddziałów przedszkolnych/ 6,80 zł dla uczniów klas I-VI za jeden obiad.
2. Należność za korzystanie dziecka z obiadów ustala się jako iloczyn stawki określonej w ust. 1 i
ilości dni pracy Szkoły w danym miesiącu.
3. Należność za korzystanie dziecka z obiadów wnoszona jest w okresach miesięcznych w terminie
do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Zespołu
nr 28 8591 0007 0030 0159 6331 0003.
4. Za posiłki niewykorzystanie z powodu nieobecności dziecka, nie będzie naliczona opłata pod
warunkiem, że zgłoszenie nieobecności ucznia nastąpi do godziny 8:00 pierwszego dnia nieobecności.
5. Od opłat wniesionych po terminie określonym w ust. 3, pobierane będą odsetki ustawowe.
6. Rodzic zobowiązuje się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca przedstawić w Sekretariacie
Szkoły dowód uiszczenia należności za miesiąc poprzedni.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 02.01.2015 do 24.06.2015r. .
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Zmiana stawki określonej w §2 ust. 1 wynikająca ze zmiany umowy o wykonie usługi cateringu
nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana wchodzi w życie wskutek zawiadomienia
Rodzica poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia w siedzibie Zespołu.
§4
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

………………………………
podpis

