REGULAMIN STOŁÓWKI
prowadzonej przez firmę cateringową ,,DAVIG”
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

1. Obsługą dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu zajmuje się firma
cateringowa ,,DAVIG”. Kierownikiem stołówki jest pani Katarzyna Kulik.
2. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 za pełny obiad (zupa + II danie + kompot) zakupiony
w abonamencie płacą 9 zł. Przy zakupie jednorazowym pełny obiad kosztuje również 9 zł. (ceny
pojedynczego zakupu: II danie - 8,50 zł; zupa - 3,50 zł)
3. Pełny zestaw obiadowy dla pracowników szkoły kosztuje 10 zł.
4. Osoby spoza szkoły mogą również wykupić obiad w cenie 10 zł.
5. Menu na cały miesiąc wywieszone będzie na drzwiach stołówki i zamieszczone zostanie
na stronie internetowej szkoły: www.sp6zamosc.pl.
6. Ze względu na sprawność funkcjonowania stołówki oraz zapewnienie dla dziecka obiadu preferowane są

abonamenty obiadowe, które można wykupić w dowolnym dniu miesiąca

(najlepiej na początku) na dowolną ilość obiadów. Istnieje możliwość opłaty przelewem (wzór
na stronie szkoły i na drzwiach stołówki).
7. Jednorazowo zestaw obiadowy można wykupić tylko wtedy, gdy będą wolne porcje.
8. W przypadku zgubienia karty abonamentowej przez dziecko, rodzic zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie kierownika stołówki w dniu zdarzenia w celu wydania duplikatu.
9. Pierwsze danie (zupa) podawane jest w wazach na stoliki.
10. Po drugie danie uczniowie zgłaszają się z kartą abonamentową (lub wyciętym numerkiem
oznaczającym dzień miesiąca) do okienka.
11. Istnieje możliwość wykupienia obiadu na wynos w opakowaniach zapewnionych przez firmę
cateringową.
12. Obiady wydawane są od godziny 11.00 do 13.00 według ustalonego harmonogramu.

13. W wyjątkowych przypadkach obiad może być wydany do godziny 13.30 (po uprzednim
powiadomieniu kierownika stołówki o takiej potrzebie).
14. Na terenie stołówki szkolnej, w trakcie spożywania obiadów przez uczniów – rodzice czekający
na swoje dzieci przebywają poza stołówką, na korytarzu szkolnym.
15. W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie z przyczyn losowych, należy zgłosić ten fakt
telefonicznie w dniu nieobecności do godz.10:00 pod numer 577 922 490 w celu przepisania
obiadu na następny miesiąc. Istnieje również możliwość odebrania tego obiadu na wynos.
16. Wszelkie informacje, uwagi czy zapytania można zgłaszać do kierownika stołówki - pani
Katarzyny Kulik (577 922 490)

