
Bluebar Catering – zdrowe żywienie twoich dzieci 
 

Regulamin korzystania z posiłków 
 

1. Ze stołówki mogą korzystać: – uczniowie, których 

rodzice/opiekunowie wniosą opłatę indywidualną w formie 

abonamentu miesięcznego, bądź zarejestrują się poprzez aplikację , 

uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS, pracownicy 

szkoły po dokonaniu wcześniejszej opłaty. 

2. Korzystanie z żywienia możliwe jest jedynie po  terminowym 

uiszczaniu opłat za posiłki. 

3. Pierwszeństwo korzystania z wyżywienia mają dzieci objęte opieką 

OPS – prosimy o złożenie odpowiednich dokumentów przed 

rozpoczęciem semestru szkolnego. Posiłki nie odwoływane dla 

dzieci objętych opieką będą naliczane. Posiłki odwołujemy do 7;30 

rano, na numer sms 790 202 593 

4. Jadłospis tygodniowy wywieszony będzie przy stołówce, na tablicy 

ogłoszeń. Na cały miesiąc dla rodziców zarejestrowanych, 

widoczny będzie w aplikacji. 

5. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w dni zajęć 

dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych : 

- klasy 0-3 podczas lekcji - klasy 4-8 podczas przerw (dokładne 

godziny ustalane są przez Dyrekcję danej szkoły) 

6. Odwoływanie posiłków przyjmujemy do godziny 7:30 danego 

dnia w formie sms. Posiłki nie odwołane, nie zostaną odliczone. 

(Na numer telefonu 790 202 593) 

Dla rodziców korzystających z aplikacji- zamawiamy i odwołujemy 

posiłki do godziny 22:00 dnia poprzedniego, w wyjątkowych 

sytuacjach do 7:30 smsem na numer telefonu 790 202 593 

7. Nadpłaty za odwołane posiłki będą uwzględniane przy rozliczeniu 

za kolejny miesiąc. 

8. Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące 

specjalistycznych diet powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio do 

kierownika stołówki oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie i listę 

produktów, na które dziecko jest uczulone. 



9. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry do 2  dnia miesiąca. Dla 

rodziców korzystających z aplikacji, na zasadzie przedpłat. 

10. Posiłki wydawane będą wyłącznie po dokonaniu wpłaty. 

11. W przypadku braku terminowej wpłaty wydawanie posiłków 

zostanie wstrzymane. 

12. Dla rodziców korzystających z aplikacji- Uczniowie korzystający 

w wyżywienia mają obowiązek przynoszenia do stołówki 

imiennych identyfikatorów( breloczek) wydanych przez Bluebar 

Catering. Za duplikat zagubionego lub zniszczonego breloczka 

należy wnieść opłatę gotówkową w wysokości 10 zł. 
 


