SOUHLAS K INKASU Z ÚČTU
A PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU SNÍDANÍ, SVAČIN, OBĚDŮ A VEČEŘÍ.
Souhlas je platný po celou dobu docházky do SŠ. Při ukončení stravování z jakéhokoliv důvodu je nutno
odhlásit a nechat si zablokovat stravování na studijním oddělení SŠ, poté zrušit souhlas k inkasu
v bance!!!
Žáci mají nárok na dotovanou snídani, svačinu, oběd a večeři pouze první den neplánované
nepřítomnosti ve škole. Pracovníci školy nemají nárok na dotované obědy v době nemoci a dovolené.
Souhlas pro:
Studijní oddělení – Gymnázia Český Krumlov, Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
a
Československou obchodní bankou, a.s. Špičák 136, 381 01 Český Krumlov
a) 1.100,- Kč za oběd na jednoho žáka na číslo účtu: 201 990 979 / 0300 *
b) 1.800,- Kč za snídani, svačinu a večeři na jednoho žáka na číslo účtu: 201 990 979 / 0300 *
c) 2.600,- Kč za snídani, svačinu, oběd a večeři na jednoho žáka na číslo účtu: 201 990 979 / 0300 *
d) 1.400,- Kč za ubytování v Domově mládeže na číslo účtu: 312 086 923 / 0300 *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmení a jméno strávníka (ubytovaného): ……..…………………………………………………………………………………
Jaký ročník studuje strávník: ………….……………, narozen / a: ………………………………….………………………………
Adresa školy strávníka:

………….…………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………...

Příjmení a jméno majitele účtu:

…………………..………………………………………………………………………………..

Číslo účtu pro inkaso:

……….……………………………………………………………………………………………

Název banky:

………….…………………………………………………………………………………………

Zadáno přes internetové bankovnictví – datum: ……………………….……. Podpis: …………..………………………….
POTVRZENÍ BANKY:
INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ:
Souhlas k inkasu ode dne:
Limit pro inkaso není nutno uvádět, v opačném případě – při zvýšení cen obědů, si musí strávník sám
nechat limit přiměřeně zvýšit.
Do souhlasu zadaného přes internet neuvádějte žádný VARIABILNÍ ANI SPECIFICKÝ SYMBOL, jinak
platby nebudou procházet!!!!! Vyplněný tiskopis je nutné odevzdat na studijním oddělení střední školy.
Přihlašuji své dítě k odběru obědů ode dne: …………...…………. Podpis: …….............…………..……..……………
Přihlašuji své dítě k odběru snídaní, svačin a večeří ode dne: ………..……………. Podpis:……...…………….……
Přihlašuji své dítě k odběru snídaní, svačin, obědů a večeří ode dne: …………....... Podpis:…….….....……....
*nehodící se škrtněte

