
Regulamin korzystania z posiłków w Spółdzielni Socjalnej SMAK

I Rodzaje posiłków

1. Posiłki przygotowywane w Spółdzielni są gotowane zawsze ze świeżych i naturalnych
składników.  Spółdzielnia  oblicza  kaloryczność  posiłków  zgodnie  z  zaleceniami
Instytutu  Żywności  i  Żywienia,  przyjmując  dzienną  dedykowaną  ilość  kalorii  dla
poszczególnych grup wiekowych:
dla dzieci w wieku do 6 lat – dzienne zapotrzebowanie energetyczne 1700 kcal,
dla dzieci w wieku powyżej 6 lat – dzienne zapotrzebowanie energetyczne 2300 kcal.
Jadłospisy zawierają informację o alergenach zawartych w poszczególnych potrawach.
Jadłospisy  układane  są  zgodnie  z  zasadami  zdrowego  odżywiania,  zakładając
różnorodność  posiłków,  brak  powtórzeń  potraw  w  okresach  dekadowych.  Przy
układaniu jadłospisu wykorzystywane są produkty sezonowe.

2. Posiłki oferowane przez Spółdzielnię, które można zakupić w ramach abonamentów,
jak również w ramach jednorazowego zakupu:

 dla uczniów i pracowników szkół:   
 drugie danie lub zupa z wkładką 

 dla klientów zewnętrznych Spółdzielnia oferuje:   
 dania  zgodne  z  jadłospisem  szkolnym  wydawane  w  naczyniach

jednorazowych,
 wyroby własne – w tym m.in. pierogi, gołąbki, krokiety, kotlety devolay,

itp.,
 catering  –  potrawy  przygotowane  na  zamówienie  oraz  obsługa  imprez

okolicznościowych.
3. W załączniku znajduje się cennik posiłków oferowanych przez Spółdzielnię.

W  przypadku  wykupienia  posiłków  na  cały  miesiąc  (dni  nauki  szkolnej)  mają
zastosowanie ceny jak dla ABONAMENTU.
W  przypadku  wykupienia  posiłku  w  wybrany  przez  Klienta  dzień  tygodnia  mają
zastosowanie ceny jak dla POJEDYNCZYCH POSIŁKÓW.

II Zapisy na posiłki
1. Zapisów na posiłki można dokonać osobiście u intendenta w Szkole Podstawowej  

w Olszynach lub w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (pok. nr. 44).
2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej  1 dzień przed datą rozpoczęcia  korzystania  

z posiłków wypełniając Kartę Zgłoszenia na obiady dziecka/klienta.
3. Zamówiony abonament jest aktualny do końca danego roku szkolnego i w celu jego

anulowania i nie naliczania opłat przez Spółdzielnię należy zgłosić rezygnację.
4. Na każdy rok szkolny trzeba ponownie zgłosić dziecko na obiady wypełniając kartę

zgłoszenia.
5. Rezygnacji można dokonać osobiście u Intendenta lub w Urzędzie Gminy Rzepiennik

Strzyżewski (pok. nr. 44).
6. W  przypadku  gdy  Rodzic  nie  zgłosi  rezygnacji  opłata  jest  naliczana  nawet  w

przypadku gdy dziecko nie będzie korzystać z posiłków!

III Opłaty za posiłki
1. Ceny posiłków zawarte są w załączonym cenniku.
2. Wpłaty należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry!!!
3. Opłaty za posiłki należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni.

Dane do przelewu 



Nr konta: 61 8589 0006 0120 0280 1078 0001
Tytułem:  opłata  za posiłki  (proszę wpisać nazwisko i  imię  dziecka/klienta,  szkoła,
ilość dni oraz miesiąc którego dotyczy).

4. Ogólna miesięczna kwota do zapłaty podana jest każdorazowo na stronie internetowej
Spółdzielni,  w  przypadku  naliczeń  indywidualnych  (np.  rozliczenie  odpisów)
informacja o kwocie do zapłaty dostępna jest u Intendenta lub na życzenie Rodzica
może być przesyłana mailem.

IV Odpisy
1. Możliwe jest zgłoszenie odpisu za posiłek, z którego dziecko nie będzie korzystać  

z powodu np. wycieczki szkolnej lub zaplanowanej wizyty u lekarza, czy też choroby. 
W  przypadku  braku  kontynuacji  nauki  w  kolejnym  roku  szkolnym,  bądź
rezygnacji  z  abonamentu  kwota  odpisu  za  czerwiec  będzie  zwracana  na
rachunek bankowy na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna.

2. Wartość kwoty do rozliczenia obliczana jest przez Intendenta.
3. Aby uzyskać odpis należy:

 zgłosić nieobecność dziecka podając dokładną datę nieobecności,
 dokonać zgłoszenia nie później niż 1 dzień przed planowaną nieobecnością do

godziny 14:00.
4. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności w wyznaczonym terminie, odpis nie będzie

uwzględniany w rozliczeniu!
5. Rodzic ma prawo odebrać zapłacony, a nie wykorzystany posiłek do godziny 12:00 

w dniu nieobecności dziecka

V Postanowienia końcowe
1. Zapisanie dziecka na posiłki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


