
    

 

Regulamin  
korzystania z breloka zbliżeniowego umożliwiającego pobranie obiadu 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 
 
 

§ 1 
W związku z opracowaniem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego dla 
jednostek oświatowych miasta  Lublin ustalamy następujące zasady w płatnościach za obiady. 

 
§ 2 

Dla każdego ucznia został wygenerowany indywidualny nr konta bankowego na który należy 
dokonywać terminowych wpłat za obiady. 

§ 3 
Każdy uczeń uczęszczający na obiady po podpisaniu  przez Rodzica umowy użyczenia 
otrzymuje od wychowawcy brelok zbliżeniowy, dzięki któremu będzie  korzystał z czytników 
elektronicznych. 

 
§ 4 

Rodzic/opiekun prawny ucznia podpisując Umowę użyczenia oświadcza, że zapoznał się z 
Regulaminem korzystania z breloków zbliżeniowych,, oraz zobowiązuje się do zwrotu  breloka 
w w przypadku wypisu dziecka z obiadów bądź zakończenia edukacji w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Lublinie 

 
§ 5 

Uczeń, który chce skorzystać z posiłku powinien przyłożyć brelok do rejestratora znajdującego 
się przy wejściu na stołówkę. Wyświetli się aplikacja Asystent Stołówkowy.  
Po sczytaniu breloka na wyświetlaczu rejestratora wyświetli się jeden z komunikatów: 
- Posiłek może zostać wydany  
-Posiłek NIE może być wydany 
Brak możliwości wydania posiłku: Uczeń powinien udać się do Intendenta, który ma możliwość 
weryfikacji w aplikacji Opłaty VULCAN powodu wyświetlenia się komunikatu. 

 
§ 6 

Uczeń, który przeszedł pierwszą weryfikację pozytywnie, powinien udać się do miejsca w 
którym wydawane są posiłki i ponownie przyłożyć brelok do  rejestratora, znajdującego się 
przy tym stanowisku. Po sczytaniu breloka na wyświetlaczu pojawi się komunikat: 
- Wydano posiłek – po otrzymaniu takiego komunikatu, ponowne pobranie posiłku tego dnia 
przez ucznia będzie niemożliwe. 
- Posiłek nie może być wydany – w tym przypadku uczeń powinien udać się do Intendenta, 
aby ten mógł zweryfikować powód wyświetlenia się komunikatu.  
 

§ 7 
Pierwszy brelok udostępniany jest bezpłatnie. W przypadku zgubienia breloka zbliżeniowego, 
należy dokonać wpłaty w wysokości 5,00 zł  
i udać się z dowodem wpłaty do  Intendenta w celu odebrania duplikatu breloka. 
 

§ 8 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2022 r. 
 

 


