
  ANEKS  
                         do UMOWY nr ………… / 2018 zawartej w dniu ……………………..  
 

Do Umowy wprowadza się następujące zmiany: 

I. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

    Cena jednostkowego obiadu wynosi 4zł (słownie: cztery złote). 

II. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

       Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do terminowego dokonywania wpłat    

       zgodnie z następującym harmonogramem: 

     - do 28 stycznia 2019r. za miesiąc luty 2019r. - 80 zł 

     - do 25 lutego 2019r. za miesiąc marzec 2019r. - 84 zł 

     - do 26 marca 2019r. za miesiąc kwiecień 2019r. - 72 zł 

     - do 27 kwietnia 2019r. za miesiąc maj 2019r. - 80 zł 

     - do 26 maja 2019r. za miesiąc czerwiec 2019r. - 52 zł 
 

III. Aneks obowiązuje od dnia 1 lutego 2019r. 

IV. Aneks do Umowy zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po      

     jednym dla każdej ze stron.  

 V. Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.  

 

………………………………………………………                      ………………………………………………… 
  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                (podpis Dyrektora Szkoły) 
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