Přihláška ke stravování
Jméno strávníka……………...……............................... škola a třída……….............………
Datum a místo narození……………………….............. státní příslušnost………………….
Trvalé bydliště ……………………………………………………………………..................
Zákonný zástupce............................................................................ .......................................
Bydliště (liší-li se)...........................................................e-mail:.................................................
Způsob placení stravného (zaškrtněte zvolený způsob):
- účet v bance – přihlášení nastálo, nutno předložit kopii nebo potvrzení o svolení k inkasu na účet
č. 2901367175/2010 (FIO banka), platba viz. zálohově 15. v běžném měsíci
- platebním příkazem – na účet 2901367175/2010 (FIO banka), pod variabilním symbolem, který
jídelna strávníkovi přidělila. Lze zjistit na on-line objednávání, pod ikonkou informace.
- hotově – placení předem, přihlášena je pouze zaplacená strava
- vložením libovolné částky. Obědy si přihlašuje strávník sám (box, internet)

Chci se stravovat ode dne ……………………

Pravidelné odhlášky ……………………..

Strávník/zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s provozním řádem Centrální školní
jídelny, zavazuje se tímto k jeho dodržování a bere na vědomí, že za jeho porušení může být vyloučen ze
stravování. Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU 2016/679 ( GDPR).
Datum ……………….

Podpis ………..………………………………………

Naše adresa: Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí ul. 1341/3, 674 01
více na: www. centralnijidelna.cz
e-mail: centralni.jidelna@seznam.cz, info@centralnijidelna.cz
Platby:
1. INKASEM – prováděno k 15. dni v měsíci
2. PLATEBNÍM PŘÍKAZEM - platba zálohově
3. HOTOVĚ – platba zálohově
Přihlašování:
1. AUTOMATICKY – při platbě inkasem
2. SAMI – při platbě v hotovosti nebo platebním příkazem (do výše zůstatku)
VÝBĚR MEZI OBĚDY – box, internet
Výběr mezi obědy je možný nejpozději 2 dny předem – v pátek již není možné měnit oběd na pondělí.
MIMOŘÁDNÉ ODHLÁŠKY /PŘIHLÁŠKY
denně do 7:00 hod., v pondělí nebo jiný první den po volnu do 8:00 hod.
568 838 555
SMS: 601 389 360 ve tvaru jméno, příjmení, zkratka školy (G, KG, OA, ZŠ), třída, den nebo období pro
odhlášku/přihlášku.
V době nemoci je nutné oběd odhlásit - nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci. Ostatní
dny se může stravovat jako cizí strávník tj. za plnou hodnotu oběda.
Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada.
Stravovací karta stojí Kč 35,-, čipový žeton Kč 125,- (vratná záloha). Je možné nahrát i jiné medium, pokud
jej dokážeme přečíst čtečkou.
Náhradní stravenka je vydána 5x v měsíci zarma, za každou další jsou účtovány 2,-Kč

