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Formularz Rejestracyjny  
na obiady w The British School, ul. Limanowskiego 15 

obowiązuje od 30 sierpnia 2022 roku 

Imię ucznia:  __________________________________________________ 

Nazwisko:  _____________________________________________________ 

Klasa: __________________________

Dane kontaktowe rodziców lub opiekunów:  ____________________________ 

Telefon (mama): ________________   telefon (tata):  ____________________ 

Adres e-mail:  _________________________________________________ 
(DRUKOWANE LITERY) 

ZAMAWIAM:
(prosimy o zaznaczenie Państwa wyboru) 

ZDROWY DESER

- sałatka owocowa, kulki jaglane, Muffin buraczany, Flapjack, itp.(10 PLN)

STANDARD LUNCH  

- tylko zupa (7,00 PLN)
- tylko drugie danie  małe* (19,00 PLN)
- tylko drugie danie duże (20,00 PLN)
- zestaw obiadowy mały (zupa + drugie danie małe)* (24,00 PLN)
- zestaw obiadowy duży (zupa + drugie danie duże) (25,00 PLN)

NATURAL LUNCH 

- tylko zupa (9,00 PLN)
- tylko drugie danie (22,00 PLN)
- tylko drugie danie + sok Eko (28,00 PLN)
- zestaw obiadowy (zupa + drugie danie) (31,00 PLN)
- zestaw obiadowy (zupa + drugie danie) + sok Eko (37,00 PLN)

CUSTOM LUNCH (dodatkowe preferencje i alergie) 

- tylko zupa (8,00 PLN)
- tylko drugie danie  małe* (22,00 PLN)
- tylko drugie danie duże (23,00 PLN)
- zestaw obiadowy mały (zupa + drugie danie małe)* (26,50 PLN)
- zestaw obiadowy duży (zupa + drugie danie duże) (27,50 PLN)

* opcja "mały zestaw/ małe drugie danie" głównie dla dzieci z year 2-3

Str ona 1/2 

  Art’Impression Catering Sp. z o.o. 
  ul. Karczunkowska 170, 02-871 Warszwa 
  tel. 603 817 107 lub 605 277 303 
  tbs2@ai-cateringwarszawa.pl   www.ai-cateringwarszawa.pl/tbs



   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 

Komentarze/Alergie:

_______________________________________________________________1

2

3

_______________________________________________________________

Nazwa firmy:  ______________________________________________________________________________________

 Adres:    __________________________________________________________________________________________    

  NIP:  _________________________________________

Adres wysyłki faktury:  ______________________________________________________________________________ 

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

Zgadzam się z zasadami płatności w systemie okresowym, zamieszczonymi w  Informacji  o posiłkach dołączonej do 
formularza rejestracyjnego 

Oświadczam*, że zapoznałem(am) się z warunkami świadczeń usług gastronomicznych, klauzulą informacyjną o 
przetwarzaniu danych osobowych oraz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego 

dziecka ................................................................

Data  _________________   Podpis: ______________________________ 
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*Warunki świadczenia usług gastronomicznych oraz pełny tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych 

znajdą Państwo pod adresem:

https://ai-cateringwarszawa.pl/pl/c/The-British-School-Limanowskiego/81

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (pełny tekst):

  https://ai-cateringwarszawa.pl/pl/i/Klauzula-dane-osobowe/31

imię i nazwisko dziecka

Jeśli potrzebują Państwo fakturę VAT, proszę wypełnić poniższe pola: 
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