Gymnázium Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 515 | Email: sekretariat@gpbfm.cz | Web: www.gpbfm.cz

Podmínky stravování ve školní jídelně:

1) Úhrada za stravné bude k 20. dni v měsíci prováděna bezhotovostním stykem – z účtu formou inkasa.
2) Je nutno odevzdat - Souhlas k inkasu (viz níže), a to do 20. června 2016 (s platností po celou dobu studia, ale
s možností odvolání). Jakékoli změny na přihlášce je nutno dodatečně nahlásit na sekretariátě školy.
3) První platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) 20. srpna 2016 v plné výši za pracovní dny měsíce září
2016 (např. 21 pracovních dní x 30 Kč, tedy 630 Kč). Důrazně doporučujeme povolit inkasní platbu již
od 16. dne v měsíci (některé bankovní ústavy zajišťují platbu již před datem splatnosti)!!!
4) Individuální odhlášky stravného v průběhu měsíce budou následně vyrovnány – v případě přeplatku odečteny, a
to v ceně stravného pro následující měsíc.
5) Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese www.estrava.cz.
6) Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou všichni strávníci povinni odhlásit stravu pro dobu
nepřítomnosti (první den nepřítomnosti se ale považuje za pobyt ve škole a plyne z toho nárok na oběd,
následující musí být odhlášeny).
7) Výdej obědů denně od 12:30 do 14:45 hod.
Zde odstřihněte...............................................................................................................................................

Po vyplnění odevzdejte – prosím – celý tento odstřižený tiskopis do 20. června 2016 na sekretariátu školy.
Přihláška žáka ke stravování

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
V.....................................................dne............................................

Podpis zákonného zástupce:

**********************************************************************************************
Souhlas k inkasu stravného – na účet školy

Platba za stravné bude měsíčně připsána na účet: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, Československé armády 517, 738 01 Frýdek-Místek
Číslo účtu: 5331781; kód banky: 0100; název banky: Komerční banka a.s. 738 01 Frýdek-Místek
S platností od 14. srpna 2016 zadávám souhlas k inkasu vždy k 20. dni v měsíci:
z účtu číslo:.............................................................

kód banky:..............................;

vedeného u banky (název a adresa banky, z níž bude platba prováděna):............................................................................
….............................................................................................................................................. ..............................................
Maximální měsíční limit: 750,- Kč
Příjmení a jméno majitele účtu:........................................................................................................................ .....................
Úplná adresa majitele účtu:....................................................................................................................................................
V …......................................................................dne.....................................
Podpis majitele účtu:
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