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Umowa nr ………. 

o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 

w Zbąszyniu w roku szkolnym 2020/2021  

zawarta w dniu …………………….. r. w Zbąszyniu pomiędzy Gminą Zbąszyń – Szkołą 

Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń 

reprezentowaną przez Anitę Rucioch-Gołek, Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Szkołą  

a Rodzicem/Opiekunem prawnym - Panią/Panem – zwanym dalej Konsumentem 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………... 

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………..          

§ 1 

Przedmiotem umowy jest korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej przez: 

1. imię i nazwisko ucznia, klasa ………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. imię i nazwisko ucznia, klasa ………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. imię i nazwisko ucznia, klasa ………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

Przedmiot umowy realizowany jest przez Szkołę w oparciu o art. 106 ust. 1 pkt. 3 Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) 

§ 3 

Umowa została zawarta na okres od …………………………………….. do ………………………………………… 

§ 4  

1. Cena obiadu dla ucznia zgodna jest z zapisami w Regulaminie Stołówki. 

2. Cena wynika z kalkulacji z surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadu. 

3. Konsument zobowiązuje się do dokonania opłaty do 20 danego miesiąca. 

4. W przypadku braku uregulowania należności naliczane zostaną ustawowe odsetki. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze Stołówki Szkolnej  
w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

Strona 2 z 2 
 

5. Opłaty za obiady należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy:   

Santander Bank Polska S.A. 08 1090 1388 0000 0001 4699 3584 

§ 5 

Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie 

przez Szkołę Podstawową w Zbąszyniu przy ul. Mostowej 10 w zakresie niezbędnym 

do realizacji niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

§ 6 

Strony mogą rozwiązać umowę na piśmie co najmniej dzień wcześniej od daty rozwiązania 

umowy. 

§ 7 

1. Rodzic/opiekun prawny  i uczeń zobowiązują się do przestrzegania zapisów 

Regulaminu stołówki szkolnej. 

2. Rodzic oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin stołówki szkolnej, który 

zamieszczony jest na stronie www Szkoły. 

3. Postanowienia Regulaminu stołówki szkolnej są integralną częścią umowy. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą 

rozstrzygane przez sądy powszechne.  

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

……………………………………….              ..………………………………………… 

  Podpis Konsumenta                                                               Podpis Dyrektora Szkoły 


