Regulamin bufetu Lovely Kitchen
§1.
Ogólne zasady funkcjonowania bufetu.
1.

Bufet szkolny czynny jest w godzinach: 7.00 - 18.00.

2.

Śniadania abonamentowe wydawane są w godzinach 7:00 – 7:45, natomiast obiady abonamentowe
wydawane w trakcie „lunch time” w godzinach: 11.30 – 14.00 zgodnie z planem lekcji.

3.

Obiad abonamentowy składa się z zupy, drugiego dania i deseru.

4.

Z posiłków (obiadów) można korzystać wyłącznie w bufecie.

5.

W bufecie oraz na stronie internetowej szkoły wywieszone jest menu na dany tydzień.

§2.
Zasady organizacji posiłków.
1.

Obiady abonamentowe wydawane są na podstawie imiennych bonów.

2.

Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3.

Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

4.

Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu czuwają nauczyciele dyżurujący i pracownicy
szkoły.

5.

Dyrektor może wyznaczyć uczniów dyżurnych.

6.

Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

7.

W przypadku zgubienia bonu uczeń zgłasza ten fakt kierownikowi bufetu.

§3.
Odpłatność za posiłki.
1.

Obiady wydawane w bufecie są odpłatne.

2.

Cena obiadu podawana jest co miesiąc przez Dyrektora Szkoły poprzez komunikat na stronie internetowej.

3.

Wpłat dokonuje się na podstawie faktury otrzymanej drogą mailową.

4.

Zapisu na abonament dokonuje się do 25-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentowy
poprzez formularz zapisu dostępny poniżej.

5.

Istnieje możliwość zakupu obiadu jednorazowego.

§4.
Zwroty za posiłki.
1.

Jeżeli nieobecność ucznia trwa minimum dwa dni z rzędu, koszt obiadów za nieobecność zostanie odliczony od
ceny obiadów w następnym miesiącu pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez rodzica na adres e-mail
lk@regent.edu.pl najpóźniej do godz. 8.30 w pierwszym dniu nieobecności. W miesiącu czerwcu, po
zakończeniu roku szkolnego, nadpłaty będą zwracane na konto bankowe, na podstawie faktury korygującej.

2.

Jednodniowa nieobecność nie podlega zwrotowi kosztów.

3.

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy bufetu decyduje Dyrektor szkoły.

§5.
Postanowienia końcowe.
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2016 r.

2.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Dyrektor Szkoły

