ABONAMENT ZA MIESIĄC
CZERWIEC
Dla ucznia
Dla pracownika

2018r

60,20 zł /14dni x 4,30zł/
162,40 zł
/14dni x 11,60zł/

WAŻNE
W czerwcu posiłki zaczynają się od
4.06.2018 , a kończą 21.06.2018r.
Opłaty za obiady należy dokonać na podane poniżej konto najpóźniej
do 5.06.2018r. (wskazana wpłata w Banku Śląskim ING).
Po dokonaniu płatności dziecku zostaną wydane obiady w dniu
następnym po zaksięgowaniu środków na koncie ZSO nr 14
w Gliwicach.
Wpłynięcie środków na konto placówki ZSO nr 14 po 5.06.18 r.
potraktowane zostanie jako wpłata po terminie i nie będzie
zaliczana na poczet następnego miesiąca lecz zwracana na konto
wpłacającego.
Nazwa Placówki i nr konta na które wpłacamy pieniądze za obiady
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Bank Śląski O/Gliwice
63 1050 1230 1000 0023 5298 5861
W tytule podając:
imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę i jakiego okresu dotyczy
opłata.

S E R D E C Z N I E

Z A P R A S Z A M Y

ABONAMENT ZA MIESIĄC czerwiec 2018r
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koncie ZSO nr 14 w Gliwicach. Wpłynięcie środków na konto placówki ZSO nr 14 po 5.06.18 r.
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imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę i jakiego okresu dotyczy opłata.
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