
 

Szanowni Państwo, 

Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli możliwość żywienia Państwa dzieci również w tym roku szkolnym. 

Przypominamy, że dla Państwa wygody umożliwiamy opłacanie posiłków w abonamencie bezpośrednio z portalu 

rodzica e-stołówka za pośrednictwem przelewy24 . Usługa dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników. Do 

przelewu automatycznie doliczana jest standardowa prowizja bankowa. 

Osoby, które do tej pory nie rejestrowały się oraz rodziców nowych uczniów, prosimy o kontakt pod adres  

bemakze@gmail.com w celu aktywacji konta obiadowego dziecka i wybrania formy posiłku. W wiadomości mail 

należy podać: imię, nazwisko dziecka, kl., numer szkoły, numery tel. do kontaktu z Państwem (do obojga 

rodziców/opiekunów). Adres, z którego zostanie wysłana wiadomość, stanie się jednocześnie loginem do konta 

dziecka. Dla osób, które mają aktywne konto przypominamy, że adresem do logowania jest 

strona  https://pbgastrokzebema.loca.pl login to mail podany przy rejestracji. W razie problemów z logowaniem 

prosimy o kontakt z naszym pracownikiem (dane kontaktowe poniżej). 

UWAGA! 

Wszystkie osoby zainteresowane zmianą formy posiłku w nowym roku szkolnym, przed dokonaniem płatności 

proszone są o kontakt z naszym pracownikiem w celu dokonania zmiany w systemie. Obecnie na koncie 

obiadowym wyświetlać się będzie schemat posiłku, z którego dziecko korzystało w poprzednim roku szkolnym. 

Zmian dokonywać można od 22 sierpnia.  

W dalszym ciągu istnieje możliwość opłacania posiłków zwykłym przelewem, wg tabeli abonamentowej. 

Płatności należy dokonać zawsze najpóźniej do 29 dnia miesiąca poprzedzającego okres abonamentowy: 

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wydawania posiłków w przypadku braku terminowej wpłaty do 29 

sierpnia. Posiłki wydawane będą na zasadzie „wydaj mimo wszystko” maksymalnie do dnia 5 września. Od 6 

września brak wpłaty lub kontaktu z Państwa strony spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów. Nie dotyczy 

osób, które złożą deklarację późniejszych wpłat obowiązującą przez cały rok szkolny. Deklaracje z lat poprzednich 

nie będą uwzględniane, prosimy o złożenie ich na nowo. Treść deklaracji znajdziecie Państwo w oddzielnym pliku. 

Na wypełnione deklaracje czekamy do 1 września.  

Zamówienie lub odwołanie posiłku można złożyć w aplikacji zawsze do godziny 9.00 rano w dniu wydawania 

posiłku w e-stołówka lub smsem. Informację na temat cen wybranych posiłków, abonamentu na dany miesiąc oraz 

jadłospis znajdziecie Państwo w oddzielnym pliku. 

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI NOSZENIA KART OBIADOWYCH. 

OSOBA KONTAKTOWA  

We wszystkich sprawach związanych z posiłkami, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Kierownikiem 

odpowiedzialnym za Państwa szkołę: 

Aleksandra Zduńczyk 

e-mail: bemakze@gmail.com 

telefonicznie: 512 278 034(od pon. do pt. w godzinach 8.00-15.00) 

logowanie do systemu: https://pbgastrokzebema.loca.pl 
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