
 
`    Cennik – styczeń 2019 r. 

Rodzaje posiłków Opłaty za styczeń (18 dni) 

     Od 02/01 do 25/01 

Zestaw mały kl. 0-3 

(zupa + II danie małe +deser + napój)             

             6,90 x 18 = 124,20  

 Zestaw duży kl. 4-8 

(zupa + II danie duże +deser + napój)             

7,50 x 18 = 135,00  

Zestaw wegetariański kl. 0-8 

(zupa + II danie weg.+ deser + napój) 
 

7,50 x 18 = 135,00  

Zupa kl. 0-8 1,90 x 18 = 34,20  

II danie małe + deser + napój kl. 0-3 5,90 x 18 = 106,20  

II danie duże + deser + napój kl. 4-8 6,50 x 18 = 117,00  

II danie wegetariańskie + deser + napój kl. 

0-8 

6,50 x 18 = 117,00  

Śniadanie – kl.0 1,80 x 18 = 32,40 

Podwieczorek – kl.0 1,80 x 18 = 32,40  
 

 
 Rodzeństwu przysługuje 10% rabatu, jeśli wpłata za posiłki zostanie dokonana 

terminowo, zgodnie z deklaracją tj. do 10-tego dnia danego miesiąca. 
 

 Odwołania obiadów* prosimy zgłaszać do godz. 9:00 rano 
- e-mailem pod adres: anna.baranska@sunrest.com.pl 

- pod nr tel.: 602-702-747 wyłącznie SMS-em 
- osobiście w stołówce szkolnej 
*wg zarządzenia nr 1398/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z 04.08.2012 

 
W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty nieobecności. 
Np. Jan Nowak, IIc, 11.03-15.03.2014 

 

Za zgłaszanie nieobecności dzieci na obiadach także w dniach, w których dzieci są na 
wycieczkach (włącznie z Zieloną Szkołą) są odpowiedzialni Rodzice. 

 
Niezgłoszone w terminie nieobecności dzieci nie będą uwzględniane. 

 
Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na 

poczet przyszłych opłat. Za czerwiec będą: zaliczane na poczet wrześniowych posiłków w 
nowym roku szkolnym, zwracane w gotówce lub przelewem, po uprzednim kontakcie e-
mailowym.  

 
 Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z posiłków konieczne jest poinformowanie nas e-

mailem. W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki, co wiąże się z 
koniecznością zapłaty za nie. 

 
 Opłat za posiłki prosimy dokonywać przelewem  na konto: 

SunRest sp. z o.o., ul. Bruna 9 lok. 59, 02-594 Warszawa 
BZ WBK S.A. nr: 65 1090 1694 0000 0001 1218 7931 w tytule należy wpisać: imię i 
nazwisko dziecka oraz klasę lub osobiście gotówką w stołówce w wyznaczonych terminach. 

 

Brak wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca spowoduje zawieszenie wydawania posiłków. 
 
E-faktury VAT wystawiamy na Państwa życzenie po zakończeniu pełnego miesiąca. 

 
 Kierownik stołówki:  

  Anna Barańska tel.: 602 702 747 w godz. 900-1500 

  e-mail: anna.baranska@sunrest.com.pl 

 


