
Sposób doładowania karty: 

 

1. Aby Dziecko mogło korzystać z karty i dokonać zakupów w Bufecie Szkolnym należy wcześniej doładować na 

niej środki; 

 

2. W tym celu należy wykonać przelew na rachunek bankowy w każdy poniedziałek lub czwartek. 

3. Środki będą odblokowane na kartach niezwłocznie po zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym należącym 

do firmy świadczącej usługi gastronomiczne w Bufecie Szkolnym 

 

4. Dane do przelewu: 

 

Nazwa: 

Krak-Food Catering Usługi Gastronomiczne Marcin Sroka  

ul. Grota Roweckiego 29/18 30-348 Kraków 

 

Nr rachunku ING Bank Śląski S.A. 

22 1050 1445 1000 0092 5496 7335 

 

W tytule proszę wskazać: 

Imię i Nazwisko ucznia  

oraz 5 ostatnich cyfr zamieszczonych  

na przekazanej karcie 

 

5. Kartę należy doładować kwotą według uznania Rodzica, którą to kwotę dziecko będzie mogło wykorzystać 

dokonując zakupów w Bufecie Szkolnym.  

 

6. Dokonując doładowania, proszę uwzględnić kwotę 10,00 zł, która to kwota zostanie pobrania automatycznie przy 

pierwszym doładowaniu karty tytułem kaucji za wydaną kartę. 

 

7. Podstawowy cennik Bufetu obowiązujący od dn. 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

a. zupa dla Dzieci klas 1-3 = 4,00 zł 

b. zupa dla Dzieci klas 4-8 = 5,00 zł 

c. drugie danie = 11,00 zł 

d. zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, kompot) dla Dzieci klas 1-3 = 12,50 zł  

e. zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, kompot) dla Dzieci klas 4-8 = 13,50 zł  

f. sałatka = 8,50 zł 

g. jogurt z granolą = 5,00 zł 

h. bułka = 5,00 zł 

i. sok 100% 330 ml = 3,50 zł 

j. woda mineralna = 3,00 zł 

k. herbata = 2,50 zł 

ponadto w ofercie planujemy świeże owoce sezonowe. Menu tygodniowe będzie umieszczane na stronie Facebook 

„Basztowa Bufet”. 

 

8. W przypadku braku środków na karcie Dziecko nie będzie mogło dokonać zakupów w Bufecie Szkolnym. 

 

9. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone w terminie do 3 dni roboczych od zwrotu karty do pracownika Bufetu 

Szkolnego wraz z pobraną opłatą 10,00 zł z tytułu kaucji za wydaną kartę. 

 


