Informujemy, że posiłki w miesiącu LISTOPAD obejmują dni 03.11 - 30.11.2021 (dni wolne
1 listopada - Święto Wszystkich Świętych, 11 listopada - Święto Niepodległości oraz 2 listopada
12 listopada dodatkowe dni wolne. Te dni nie zostały uwzględnione w tabeli abonamentowej. Ilość
dni abonamentowych w listopadzie wynosi więc 18.
Prosimy o dokonywanie opłat w terminie najpóźniej do 29 dnia miesiąca poprzedzającego
okres abonamentowy – czyli 29 października!
Nadpłaty wynikające z odwołań nie przechodzą automatycznie w systemie na poczet dni kolejnego
miesiąca abonamentowego. W celu odblokowania konta wymagana jest wpłata z odliczeniem lub
deklaracja mailowa z danymi dziecka (imię, nazwisko, klasa, nr szkoły, rodzaj posiłku) z prośbą
o odblokowanie konta obiadowego na bieżący miesiąc.
Przypominamy o możliwość opłacania posiłków w abonamencie bezpośrednio z portalu rodzica
e-stołówka przelewy24. Przelew widoczny jest u nas natychmiast. Dokonywanie płatności tą metodą
wiąże się z naliczeniem przez bank prowizji bankowej na poziomie 1,1% od transakcji. Usługa dostępna
jest dla zarejestrowanych użytkowników.
Logowanie do systemu e-stołówka powinno odbywać się bezpośrednio ze strony
https://pbgastrosp52.loca.pl
Wychodząc naprzeciw Państwa prośbą wprowadzamy posiłki mięsne w środy. Jedynie w tygodniu
trzecim pojawi się makaron penne w sosie neapolitańskim, bardzo lubiany przez Państwa dzieci.
UWAGA! Deklarując posiłki w systemie należy zaznaczyć albo cały abonament albo wybrać konkretne
dni i zatwierdzić je w koszyku. Samo zasilenie konta nie wystarczy do odblokowania możliwości
korzystania z obiadów.
W dalszym ciągu istnieje możliwość opłacania posiłków zwykłym przelewem, wg tabeli abonamentowej.
Numer konta znajdziecie Państwo w tabeli abonamentowej. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty. Brak
płatności lub kontaktu z Państwa strony do dnia 08.11.2021, spowoduje wstrzymanie wydawania
posiłków do momentu uregulowania przez Państwa bieżącej należności. Nie dotyczy osób, które złożyły
we wrześniu deklarację późniejszych wpłat.
ODWOŁYWANIE POSIŁKÓW
Posiłki prosimy odwoływać samodzielnie - zarówno nieobecności związane z chorobami jak
i wycieczkami szkolnymi. Odwołania przyjmowane są przez stronę https://pbgastrosp52.loca.pl lub
smsem (nie telefonicznie) pod numerem telefonu podanym niżej, najpóźniej do godziny 9.00 dnia
nieobecności. W treści sms prosimy o podanie imienia, nazwiska dziecka, klasy, numer szkoły oraz
wskazanie dnia odwołania. Jeśli już teraz wiecie Państwo, że klasa ma planowaną wycieczkę
w listopadzie, prosimy o odliczenie tych dni przy płatności tradycyjnym przelewem (i koniecznie
wskazanie ich w tytule przelewu) lub nie oznaczanie ich jako dni posiłków przy płatności w systemie estołówka.
OSOBA KONTAKTOWA
We wszystkich sprawach związanych z posiłkami, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio
z Kierownikiem odpowiedzialnym za Państwa szkołę:
Iga Kiełczykowska
e-mail: 52pbgastro@gmail.com
telefonicznie 507 050 302 (od pon. do pt. w godzinach 8.00-15.00)
logowanie do systemu: https://pbgastrosp52.loca.pl
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