SZANOWNI RODZICE
ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA OBIADY NALEŻY DOKONAĆ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:
1.

Wysłać zgłoszenie chęci korzystania z posiłków na adres: biuro@rozowyslon.pl
w wiadomości należy podać:
- imię i nazwisko ucznia (uczniów)
- klasę
- budynek szkoły (Sucharskiego, Weigla lub Popiełuszki)
- rodzaj obiadu ( mały lub duży )

2.

Odebrać e-maila zwrotnego, w którym przesłany zostanie link aktywacyjny do Portalu Rodzica (https://obiady124.loca.pl )

3.

Aktywować dostęp do Portalu Rodzica poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przekierowującego na stronę logowania do
portalu, zaakceptować regulamin portalu i politykę prywatności oraz zdefiniować własne hasło dostępu. Loginem jest adres
e-mail, z którego wysłana została wiadomość ze zgłoszeniem

4.

Zalogować się do portalu, zamówić i opłacić posiłki na cały miesiąc lub wybrane dni miesiąca.

5.

Osoby korzystające ze świadczenia w postaci gorącego posiłku, zobowiązane są do dostarczenia do sekretariatu szkoły
kopii decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej przyznającej świadczenie lub przesłanie skanu decyzji na adres e-mail
biuro@rozowyslon.pl do dnia 14 września 2018 r. Osoby te nie muszą rejestrować się na portalu rodzica. Decyzje dostar-

czone po tym terminie będą realizowane od następnego dnia roboczego, po dostarczeniu decyzji.

LINK AKTYWACYJNY ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA W TERMINIE DO 24 GODZIN
OD NADEJŚCIA INFORMACJI ZGŁOSZENIOWEJ. LINK BĘDZIE WAŻNY PRZEZ SIEDEM DNI. PO
UPŁYWIE 7 DNI LINK TRACI WAŻNOŚĆ I W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA FORMALNOŚCI W TYM
TERMINIE, NALEŻY WYSŁAĆ NOWE ZGŁOSZENIE. WRAZ Z LINKIEM AKTYWACYJNY ZOSTANIE
PAŃSTWU PRZESŁANA INSTRUKCJA, JAK KROK PO KROKU, ZDEFINIOWAĆ HASŁO DO PORTALU
RODZICA, JAK SIĘ ZALOGOWAĆ I PRZEDE WSZYSTKIM JAK ZAMAWIAĆ, ODWOŁYWAĆ I PŁACIĆ
ZA POSIŁKI
Po aktywacji konta na portalu rodzica ( https://obiady124.loca.pl ), wszystkie czynności związane z zamawianiem , odwoływaniem i
płaceniem za posiłki, będziecie Państwo wykonywali samodzielnie on-line, według instrukcji zawartych w regulaminie portalu. Aby
móc skorzystać z posiłków od 17 września 2018 roku, aktywacji konta, zamówienia i opłacenia posiłków należy dokonać najpóźniej
do godziny 9:00 tego dnia. Aktywacja konta, zamówienie i opłacenie posiłków w terminach późniejszych, powoduje, że zamówienia
będą realizowane od następnego dnia roboczego, po dopełnieniu wszystkich formalności.

ZAMÓWIENIA, ODWOŁANIA I OPŁACENIA POSIŁKÓW MOŻNA DOKONAĆ DO GODZINY
9:00 DNIA, KTÓREGO CZYNNOŚĆ DOTYCZY
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@rozowyslon.pl

ŻYCZYMY SMACZNEGO !!!

