PRIJAVA na KOSILO v Centru Harmonija,
ki ga organiziramo za 7. do 9. razred
OŠ Mengeš
za šolsko leto 2021/2022
IME IN PRIIMEK OTROKA: _________________________________________________
RAZRED: ____________
IME in PRIIMEK STARŠA oz. SKRBNIKA oz. PLAČNIKA: __________________________
DAVČNA ŠTEVILKA PLAČNIKA: _____________________________________________
NASLOV:_______________________________________________________________
TEL. PLAČNIKA: _________________________________________________________
E-POŠTA PLAČNIKA: _______________________________________________________

PRAVILA:


kosila bodo postrežena za vse šolske dni od 6. 9. 2021 do nadaljnjega, največ do 24. 6.
2022, v restavraciji Centra Harmonije,



čas kosila v restavraciji je od ponedeljka do četrtka med 13.00 in 15.00 ter ob petkih med
12.00 in 14.00



v kolikor boste naročili »kosilo za domov«, ga otrok lahko prevzame od 13.00 dalje, v tem
primeru je doplačilo 0,50 € na kosilo za embalažo



vsak otrok bo pred kosilom dobil kartonček, ki ga odda pri prevzemu kosila



cena kosila je 2,85 €



če je otrok odsoten in ne bo tisti dan prišel na kosilo, je potrebno kosilo odjaviti
vsaj do istega dne do 9.00, v nasprotnem primeru se bo kosilo zaračunalo



odjava kosila mora biti v pisni obliki na mail: harmonija.kosila@gmail.com



v začetku meseca (do 5. v naslednjem mesecu) se izstavi račun za število kosil v
preteklem mesecu in račun se poravna na račun podjetja do 15. v mesecu



otroke je potrebno opozoriti na spoštljivo in primerno obnašanje v restavraciji



otroka lahko prijavite na kosilo za posamezne dneve v tednu
M-MAG11 d.o.o., Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš, Davčna za DDV: SI40732452
TRR: SI56 6100 0002 4018 711 (odprt pri Delavski Hranilnici)
Tel.: 070-370-370, E-pošta: harmonija.kosila@gmail.com

Otrok bo prihajal na kosilo oz. prevzemal kosilo ob (obkrožite):

ponedeljkih

torkih

sredah

četrtkih

petkih

ali vse dni v tednu
Otroka na kosilo prijavljamo od __________________ (datum) dalje.

Prijavo oddate v nabiralnik pred tajništvom šole do petka, 3. 9. 2021.

S podpisom soglašam, da sem seznanjen s pogoji izvedbe postrežbe kosil v Centru
Harmonija in se obvezujem, da bom plačeval kosila za svojega otroka v plačilnem roku.

KRAJ IN DATUM:
_______________________

PODPIS STARŠA oz. SKRBNIKA:
_________________________________

M-MAG11 d.o.o., Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš, Davčna za DDV: SI40732452
TRR: SI56 6100 0002 4018 711 (odprt pri Delavski Hranilnici)
Tel.: 070-370-370, E-pošta: harmonija.kosila@gmail.com

