REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY SZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM .

Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy przepisu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. 2020 r. poz. 1327).
1. Zasady ustalania wysokości stawki za obiad określają odrębne przepisy.
2. Obiady należy zamawiać przez serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.okobiad.pl
3. Zamówienie obiadów dla dziecka będzie realizowane wyłącznie po opłaceniu obiadów przez
rodzica, zgodnie z naliczeniem w aplikacji okobiad.pl – płatność za obiady z góry.
4. Rejestracja w aplikacji okobiad.pl jest równoznaczna z oświadczeniem, iż rodzic zapoznał się z
regulaminem płatności za obiady i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulaminu.
5. Rodzic jest świadomy, że akceptując powyższy regulamin zgadza się na stosowanie przepisów
prawa odpowiednich do egzekucji należności cywilno-prawnych (Kodeks Cywilny). Brak wpłaty w
wyznaczonym terminie, może skutkować naliczeniem odsetek. W przypadku występowania zaległości
każda wpłata jest spłatą najstarszej zaległości, pomimo innego tytułu wpłaty zadeklarowanej przez
Rodzica.
6. Brak zapłaty w terminie uprawnia Gminę Tarnowo Podgórne do jednorazowego wezwania do
zapłaty danej zaległości w formie listu poleconego, za potwierdzeniem odbioru na koszt dłużnika, w
wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym na dzień nadania listu u operatora wyznaczonego Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W wezwaniu do zapłaty, oprócz zaległości, zostanie
wskazana kwota odpowiadająca kosztowi jego nadania w formie podanej w zdaniu poprzedzającym.
7. Informacje dotyczące kwoty do zapłaty dostępne są w aplikacji okobiad.pl
8 . Płatności należy dokonywać bezpośrednio po zamówieniu obiadów w aplikacji okobiad.pl.
9. Płatności z tytułu korzystania z obiadów, należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy,
który każdorazowo zostanie podany w trakcie zamówienia obiadów w aplikacji okobiad.pl. W celu
przyspieszenia księgowania przelewów należy podać tytuł przelewu wygenerowany przez

aplikację.
10. Zamówienia i rezygnacja z obiadów na dany dzień może nastąpić poprzez zaznaczenie tego w
aplikacji okobiad.pl najpóźniej do godziny 9:00.
11. Nie można rezygnować z obiadów za dni poprzednie (wstecz).
12. W przypadku wyjazdu dziecka na wycieczkę, rodzic ma obowiązek odmówić obiad w aplikacji
okobiad.pl
13. Kwota za obiady, z których zgłoszono rezygnację, a były opłacone, zwiększać będzie saldo konta.
Saldo to może być wykorzystane w celu zamówienia kolejnych obiadów lub zwrócone na podany
przez użytkownika w formularzu numer konta.
14. Warunkiem kontynuowania spożywania obiadów w kolejnym miesiącu jest terminowe opłacanie
zobowiązań za obiady.

15. W przypadku zakończenia spożywania obiadów i występowania nadpłaty na koncie, należy
niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot nadpłaty poprzez kliknięcie linka formularza zwrotu nadpłaty.
16. Obiady są wydawane w szkole i nie mogą być zabierane do domu.
17. W związku ze zmianą sposobu realizacji zamówień i płatności za obiady, do kont
zarejestrowanych użytkowników zostanie w terminie późniejszym dopisane saldo z poprzedniego
roku szkolnego (dodatnie lub ujemne), zgodnie z zapisami księgowymi prowadzonymi przez Księgowe
Centrum Usług Wspólnych. Jeżeli saldo początkowe jest ujemne, kwota wpłacona za obiady pokrywa
najpierw saldo początkowe a następnie płatność za bieżące zamówienia.

Regulamin obowiązuje od 1.09.2020.

