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INFORMACJA O POSIŁKACH
w The British School przy ul. Limanowskiego 15
obowiązuje od 31 sierpnia 2021
Z przyjemnością informujemy Państwa, że w roku szkolnym 2021/2022 nadal będziemy zajmować się
żywieniem uczniów w The British School przy ul. Limanowskiego w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że nasze
wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze stołówek szkolnych i świadczeniu wszelkiego rodzaju usług
cateringowych, pozwoli uczynić czas posiłku prawdziwą przyjemnością i zadowoli wszystkich uczniów.
Proponujemy uczniom nowoczesną i smaczną kuchnię opartą na zasadach zdrowego żywienia, z
uwzględnieniem dużej ilości świeżych warzyw i owoców.
NATURAL LUNCH - OBIADY Z PRODUKTÓW ORGANICZNYCH
Obiady przygotowywane są w 100% z surowców ekologicznych, dostarczanych przez certyfikowanych
producentów. Lunche w wersji Natural są przygotowywane w oparciu o zasady i procedury produkcji
ekologicznej.
Wszystkie posiłki przygotowujemy codziennie z wysokiej jakości składników niezawierających chemicznych
dodatków. Dania opracowywane są według zasad żywienia dzieci. Obiady są przygotowywane w naszej kuchni
centralnej a następnie dostarczane i wydawane w szkole.
OFERTA SERWOWANYCH PRZEZ NAS POSIŁKÓW*

Zdrowy deser - zdrowa przekąska (sałatka owocowa, kulki jaglane, muffin buraczany, Flapjack, itp.)
1. Deser

5,00 PLN

Standard lunch

- posiłek standardowy, składający się z zupy oraz dwóch wersji dań głównych (do
wyboru), mięsnej i wegetariańskiej.

1.
2.
3.
4.
5.

Zupa
Danie główne małe
Danie główne duże
Zestaw obiadowy mały
Zestaw obiadowy duży

5,00 PLN
14,50 PLN
15,50 PLN
18,00 PLN
19,00 PLN

Natural lunch - posiłek przygotowany z certyfikowanych produktów ekologicznych, dostarczany w
jednorazowym pojemniku lunchbox, codziennie jedna wersja.
1.
2.
3.
4.
5.

Zupa
Danie główne
Danie główne + sok eko
Zestaw obiadowy
Zestaw obiadowy + sok eko

7,00 PLN
18,00 PLN
23,00 PLN
24,00 PLN
29,00 PLN

Custom lunch

- posiłek uwzględniający preferencje żywieniowe
pokarmowe, alergie), przygotowany w jednorazowym pojemniku lunchbox.
1.
2.
3.
4.
5.

Zupa
Danie główne małe
Danie główne duże
Zestaw obiadowy mały
Zestaw obiadowy duży

dziecka

(diety,

nietolerancje

6,00 PLN
17,00 PLN
18,00 PLN
22,00 PLN
23,00 PLN

* Oferta obowiązuje od 31.08.2021 ale może ulec zmianie w związku z koniecznością dostosowania
oferty gastronomicznej do zmieniających się wymagań higieniczno-sanitarnych.
Każde z dań we wszystkich wersjach zawiera:

element białkowy (mięso drobiowe, wieprzowe lub wołowe/ryba,
wysokobiałkowe)

element skrobiowy (ziemniaki/kasza/ryż/makaron)

element warzywny (gotowane jarzyny i świeże warzywa/owoce)

napój (woda mineralna/sok jabłkowy)
NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 290 000 PLN
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Jak zapisać dziecko na obiady?

PODSTAWOWE INFORMACJE

Do tej informacji dołączone są:
1. Formularz rejestracyjny
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Należy je wypełnić i wysłać do nas e-mailem bądź złożyć osobiście. Należy podać w nich podstawowe dane
informacyjne i kontaktowe. W formularzu mają Państwo możliwość umieszczenia wszelkich ważnych informacji
na temat żywienia Państwa dziecka włączając: alergie, nietolerancje pokarmowe, preferencje smakowe, diety
m.in.: dietę wegetariańską bądź inne ograniczenia.
Zasady korzystania ze szkolnych obiadów:






Po rejestracji na obiady, zakładana jest indywidualna, imienna karta lunchowa dla Państwa dziecka, na
której są środki pieniężne
Karty lunchowe przechowywane są w stołówce szkolnej
Codziennie dziecko opłaca swój lunch środkami znajdującymi się na karcie
W przypadku braku środków na karcie pojawia się kredyt, który należy bezzwłocznie uzupełnić
Dzieci zobowiązane są pobrać przed lunchem w kantynie swoją kartę, mieć ją ze sobą w czasie
wydawania posiłków i przekazać kartę kasjerce w celu zapłacenia za obiad

UWAGA - Ważna informacja
Wypełniając formularz rejestracyjny, zapisują Państwo dziecko na obiady w przeciągu całego roku
szkolnego, jednocześnie zgadzając się na dostarczanie posiłków w trymestrach I, II i III.
Jak zrezygnować z naszych usług?
Z naszych usług można zrezygnować w każdym momencie w ciągu roku szkolnego. Aby to zrobić, należy
poinformować nasza firmę e-mailem. W innym przypadku będziemy nadal dostarczać obiady, co wiąże się
z naliczaniem regularnych opłat. Zgłoszenie rezygnacji w biurze szkoły lub nauczycielowi nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z kontynuacji obiadów. Pracownicy szkoły nie są zobligowani do informowania operatora kantyny o
rezygnacji z obiadów.
Nieobecność dziecka w szkole:
Oplata za posiłki może zostać pomniejszona w przypadku nieobecności dziecka w szkole lub innej sytuacji,
kiedy dziecko nie będzie mogło skorzystać z obiadu. Nieobecność dziecka należy zgłosić wcześniej e-mailem,
najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia rano. Zgłoszenie nieobecności w biurze szkoły lub nauczycielowi nie
upoważnia do zmniejszenia opłaty za posiłki.
Kontakt




strona internetowa: www. ai-cateringwarszawa.pl/tbs
email: tbs2@ai-cateringwarszawa.pl
telefony: +48 603 817 107 lub +48 605 277 303

System płatności
Płatności za obiady można dokonać wykonując przelew w systemie okresowym, po dokonaniu
rejestracji. Również jest to możliwe w naszym biurze - płatność kartą kredytową lub gotówką.
Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Faktury wystawiane są w systemie comiesięcznym, na podstawie
zrealizowanych obiadów. Nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej za cały rok/trymestr.
Płatność powinna być dokonana z góry, do końca poprzedniego trymestru (poszczególne daty zawarte są w
tabeli opłat). Wpłacane środki pieniężne od razu zasilają kartę lunchową dziecka po dokonaniu płatności. Brak
wpłaty w wymaganym terminie może skutkować wstrzymaniem wydawania dziecku posiłków.
Dane do przelewu:
Art'Impression Catering Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 170
02-871 Warszawa

Numer konta bankowego: 39 1160 2202 0000 0002 7155 0244
SWIFT kod dla Banku Millennium S.A.: BIGBPLPWXXX

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres, którego wpłata
dotyczy.

NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 290 000 PLN
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Opłaty za poszczególne trymestry (PLN)
Zdrowy deser
(sałatka owocowa, jaglane kulki a'la Rafaello, muffin buraczany)

Rodzaj posiłku
Deser

Trymestr I
70 dni obiadowych
31.08.2021-16.12.2021
Płatność do 13.09.2021

Trymestr II
64 dni obiadowe
10.01.2022-14.04.2022
Płatność do 10.01.2022

Trymestr III
40 dni obiadowych
04.05.2022-29.06.2022
Płatność do 04.05.2022

350,00

320,00

200,00

Standard lunch
(dania standardowe, serwowane w kantynie lub zapakowane w pojemnik lunchbox, wersja mięsna lub wegetariańska
do wyboru)
Trymestr I
Trymestr II
Trymestr III
70 dni obiadowych
64 dni obiadowe
40 dni obiadowych
Rodzaj posiłku
31.08.2021-16.12.2021
10.01.2022-14.04.2022
04.05.2022-29.06.2022
Płatność do 13.09.2021
Płatność do 10.01.2022
Płatność do 04.05.2022
Zupa

350,00

320,00

200,00

Danie główne MAŁE

1015,00

928,00

580,00

Danie główne DUŻE

1085,00

992,00

620,00

1260,00

1152,00

720,00

1330,00

1216,00

760,00

Zestaw obiadowy
MAŁY
Zestaw obiadowy
DUŻY

Natural lunch
(dania z certyfikowanych produktów ekologicznych, zapakowane w pojemnik lunchbox, codziennie 1 wersja)
Trymestr I
Trymestr II
Trymestr III
70 dni obiadowych
64 dni obiadowe
40 dni obiadowych
Rodzaj posiłku
31.08.2021-16.12.2021
10.01.2022-14.04.2022
04.05.2022-29.06.2022
Płatność do 13.09.2021
Płatność do 10.01.2022
Płatność do 04.05.2022
Zupa

490,00

448,00

280,00

Danie główne

1260,00

1152,00

720,00

Danie główne + sok

1610,00

1472,00

920,00

1680,00

1536,00

960,00

2030,00

1856,00

1160,00

Zestaw obiadowy
(zupa + danie
główne)
Zestaw obiadowy
(zupa + danie
główne) + sok

Custom lunch
(dania uwzględniające alergie, nietolerancje pokarmowe oraz preferencje, zapakowane w pojemnik lunchbox,
codziennie 1 wersja)
Trymestr I
Trymestr II
Trymestr III
Rodzaj posiłku
70 dni obiadowych
64 dni obiadowe
40 dni obiadowych
31.08.2021-16.12.2021
10.01.2022-14.04.2022
04.05.2022-29.06.2022
Płatność do 13.09.2021
Płatność do 10.01.2022
Płatność do 04.05.2022
Zupa

420,00

384,00

240,00

Danie główne MAŁE

1190,00

1088,00

680,00

Danie główne DUŻE

1260,00

1152,00

720,00

1540,00

1408,00

880,00

1610,00

1472,00

Zestaw obiadowy
MAŁY
Zestaw obiadowy
DUŻY

NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
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Formularz Rejestracyjny
na obiady w The British School, ul. Limanowskiego 15
obowiązuje od 31 sierpnia 2021 roku
Imię ucznia: ___________________________________________________
Nazwisko: _____________________________________________________
Klasa: ________________________________________________________
Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów:____________________________
Telefon (matka): ________________

telefon (ojciec): _________________

Adres e-mail: _________________________________________________
(DRUKOWANE LITERY)

ZAMAWIAM:
(prosimy o zaznaczenie Państwa wyboru)
ZDROWY DESER
- sałatka owocowa, kulki jaglane, Muffin buraczany, Flapjack, itp.(5 PLN)
STANDARD LUNCH
- tylko zupa (5,00 PLN)
- tylko drugie danie małe* (14,50 PLN)
- tylko drugie danie duże
(15,50
PLN)
- zestaw obiadowy mały (zupa + drugie danie małe)* (18,00 PLN)
- zestaw obiadowy duży (zupa + drugie danie duże) (19,00 PLN)
NATURAL LUNCH
- tylko zupa (7,00 PLN)
- tylko drugie danie (18,00 PLN)
- tylko drugie danie + sok Eko (23,00 PLN)
- zestaw obiadowy (zupa + drugie danie) (24,00 PLN)
- zestaw obiadowy (zupa + drugie danie) + sok Eko (29,00 PLN)
CUSTOM LUNCH (dodatkowe preferencje i alergie)
- tylko zupa (6,00 PLN)
- tylko drugie danie małe* (17,00 PLN)
- tylko drugie danie duże (18,00 PLN)
- zestaw obiadowy mały (zupa + drugie danie małe)* (22,00 PLN)
- zestaw obiadowy duży (zupa + drugie danie duże) (23,00 PLN)
* opcja "mały zestaw/ małe drugie danie" głównie dla dzieci z year 2-3

NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 290 000 PLN
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1

Komentarze/Alergie:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2

Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, proszę wypełnić poniższe pola:
Nazwa firmy: ___________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
NIP: _________________________________________________________
Adres wysyłki faktury: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________

Faktury wystawiane są w rozliczeniu miesięcznym, za zrealizowane
i opłacane obiady.

3

Zgadzam się z zasadami płatności w systemie okresowym, zamieszczonymi w
„Informacji o posiłkach” dołączonej do formularza rejestracyjnego
Integralną częścią niniejszej deklaracji jest klauzula informacyjna o
przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

Data _________
Podpis: ____________

NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 290 000 PLN
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: ART IMPRESSION CATERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: 02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 170, KRS
0000217000, NIP 9512121898, REGON 015822495, wysokość kapitału zakładowego: 290.000 zł
(„Administrator”),
2) kontakt do osoby odpowiedzialnej u Administratora za przetwarzanie danych osobowych
e-mail: ado@ai-cateringwarszawa.pl ,
3) dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w w celu realizacji umowy o świadczenie usług żywienia Pani/Pana
dziecka, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
4) dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom trzecim:
a. podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i podatkowe na rzecz Administratora,
b. dostawcom rozwiązań informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych
osobowych,
c. podmiotom obsługującym płatności na rzecz Administratora.
5) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. zawarta umowa,
b. udzielona zgoda,
c. uzasadniony interes Administratora, tj. możliwość dochodzenia roszczeń, obowiązek przechowywania
dokumentacji księgowej, itp.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w tym celu należy zwrócić się do Administratora za
pośrednictwem korespondencji e-mail ado@ai-cateringwarszawa.pl ,
7) dane osobowe są przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. W
przypadku cofnięcia zgody, dane są niezwłocznie usuwane przez Administratora, chyba że będą miały zastosowanie
inne cele uzasadniające przetwarzanie danych osobowych,
8) W przypadku zawarcia umowy dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,
9) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich,
10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie i jest niezbędna do zawarcia i wykonania
umowy, której jest Pan/Pani stroną.
11) Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania dla celów marketingowych.

.........……..............………….
Data i podpis
NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, iż:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich takich jak:
• imię i nazwisko/nazwa firmy
• adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
• adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
• NIP
• Numer rachunku bankowego
oraz danych osobowych dotyczących mojego dziecka, takich jak:
• imię i nazwisko
• klasa
• alergie mające wpływ na sposób żywienia
• produkty, które nie są spożywane przez dziecko
przez ART IMPRESSION CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do
doręczeń: 02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 170, 02-871 Warszawa, KRS 0000217000, NIP 9512121898,
REGON 015822495, wysokość kapitału zakładowego: 290.000 zł (Administrator),
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
........................................................... w celu realizacji umowy o świadczenie usług żywienia zawartej z Administratorem,
w tym także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, wykonywania przez
Administratora obowiązków prawnych, księgowych, podatkowych wynikających z realizacji umowy o
świadczenie usług żywienia,
3. podanie danych moich oraz mojego dziecka jest dobrowolne i zgodne z prawdą,
4. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody oraz w celu realizacji umowy, której jestem
stroną,
5. zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie,
6. zostałem/am poinformowany/a, iż moje dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących
umowy,
7. zostałem/am poinformowany/a przez Administratora danych osobowych, że posiadam prawo:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
8. wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których
Administratorów świadczy usługi żywienia, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi
prawne, księgowe, podatkowe oraz usługi IT,
9. zostałem/am poinformowany/a, że Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania,
10. zostałem/am poinformowany/a, że udzielenie zgody jest warunkiem zawarcia umowy.

..........………........……..
Data i podpis

NIP: 951-212-18-98 REGON: 015822495
KRS: 0000217000 Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 290 000 PLN
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