Az intézmény neve: Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda
címe: 8800. Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
OM-azonosítója: 0 3 7 5 1 3
NYILATKOZAT ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
2021/2022-ES TANÉV

TANULÓ ADATAI:
Név:

Osztály/csoport:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Lakcím:

(2021/22-es tanév)
év

hó

nap

év

hó

nap

SZÜLŐ/GONDVISELŐ ADATAI:
Név:

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Telefonszám:

06/

/

E-mail:

Fent nevezett szülő/gondviselő, gyermekem/gondviseltem részére az étkezést az
alábbiak szerint igényelem:
év
hónap
napjától
ÉTKEZÉSEK:
Óvodai napközi otthon

703 Ft/ nap

Általános iskola menza

495 Ft/nap

Gimnáziumi menza

564 Ft/nap

Kollégium 3x étkezés

1265 Ft/nap

Általános iskola napközi 767 Ft/nap

Kollégium 5x étkezés

1574 Ft/nap

Az étkezési térítési díjak összege 2022. január 01-től érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk. Az árak az ÁFÁ-t

tartalmazzák.
DIÉTÁS ÉTREND:

IGEN

NEM

Diéta megnevezése:

SZAKORVOSI IGAZOLÁS CSATOLÁSA SZÜKSÉGES!
JOGOSULTSÁG KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSRE:

IGEN

NEM

Felhívjuk figyelmüket, hogy kedvezmény igénybevételéhez, a 328/2011.(XII.29.) Korm. Rendelet 6.
mellékletét (óvodások estében), 8. mellékletét (iskolások esetében) is ki kell tölteni!
FIZETÉS MÓDJA: CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
Az újonnan beiratkozó gyermekeknek, illetve bankszámlaszám változás, bank váltás esetén szükséges a ˝Felhatalmazás csoportos
beszedési megbízás teljesítésére "nyomtatvány, melyet kitöltése után a felhatalmazónak a számlavezető bankkal kell aláíratni. A bank
elfogadását követően a megbízás másolatát/ igazolást a gazdasági irodába kell eljuttatni.
Tudomásul veszem az étkezésről szóló tájékoztatóban szereplő, a kedvezmény érvényesítésével, az étkezés igénylésével, lemondásával, valamint az étkezési térítési díj megtérítésével kapcsolatos tájékoztatásokat. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájáruló nyilatkozat: Alulírott szülő/gondviselő önként hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban közölt személyes adatokat
a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda, mint adatkezelő megismerje, papír alapon és
elektronikusan tárolja és az iskolai étkezés megrendelése, térítési díj beszedése, kedvezmények nyilvántartása céljából kezelje,
betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját belső adatvédelmi szabályzata, és egyéb, vonatkozó szabályzatok
rendelkezéseit.
Az adatokban bekövetkezett változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 15 napon belül eleget teszek.

Nagykanizsa,

év

hó

nap
szülő/gondviselő aláírása

