ZÁVAZNÁ

PŘI HLÁŠKA

k pravidelnému stravování
v jídelně při Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc, U Hradiska 4, /odl. pracoviště
Gorazdovo nám. 1, Olomouc./
provozní řád : www.szez-olomouc.cz

Jméno strávníka:
Bydliště:
Telefon:
Škola- název a adresa školy/ nebo zaměstnavatel/

Povolení k inkasu - potvrzení z vašeho peněžního ústavu –razítko.
Číslo účtu ze kterého povolujete inkasovat stravné:

Číslo účtu, pro které inkaso povolujete: 15330811/0100

Nutné oznámit v peněžním ústavu o inkasu !!
Datum oznámení a podpis:
Odhlášky : tel.:739369009 do 13. hod. na den následujíci
email: stravovna-1@volny.cz – do 13.hod. na den následující
čipem : do 14.hod. na den následující
1/Chci objednat obědy / všechny pracovní dny, nebo jen určité dny – dopište
které/
2/a nebo si pomocí čipu budu sám objednávat obědy na jednotlivé dny
/nejméně 1 den předem, do 14 hod./
3/ Objednat celodenní stravování
/
Zatrhněte jednu z možností.
Seznámil /a/ jsem se z provozním řádem jídelny dne:
podpis /zákon. zástupce/
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