OBJEDNÁVKA VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ

Formulář vyplňte elektronicky a zašlete na adresu: karolina@skutecnezdravaskola.cz. Pro dotazy volejte 606 506 506.

Detailní informace o držiteli Osvědčení a adresa (takto budou uvedeny na Osvědčení):
Odpovědná osoba

Adresa provozovny, pro kterou žádám Osvědčení

Pozice ve společnosti

Číslo
popisné

Název společnosti

Ulice

IČO

Město

DIČ

PSČ

Telefon

Web

E‐mail
Fakturační adresa (pokud se liší od výše uvedené):
Název společnosti

PSČ

Číslo popisné

IČO

Ulice

DIČ

Město

Telefon

Faktura vám bude zaslána elektronicky na e‐mail uvedený výše. Pokud si přejete zaslat fakturu na jiný e‐mail, uveďte jej
zde:
Pravidelný Zpravodaj Skutečně zdravá škola obsahuje důležité informace o programu, aktuality a příležitosti pro spolupráci.
Bude zasílán na e‐mailovou adresu uvedenou výše. Pokud máte zájem, aby byl zasílán i na další adresy, prosím, uveďte je
zde:

Vaše společnost
Které níže vyjmenované možnosti nejlépe popisují vaši společnost?
Veřejný sektor (ministerstvo,
obec, město)

Soukromá obchodní
společnost či OSVČ

Jiný, například sociální
podnik

Kterých typů provozů se tato žádost týká (zatrhněte prosím všechny, které připadají v úvahu)?
Předškolní vzdělávání – jesle,
mateřská škola

Univerzita – koleje

Zdravotnictví – stravování
pacientů

Základní škola – první stupeň

Univerzita – menza,
kavárna, restaurace

Zdravotnictví – stravování
zaměstnanců

Základní škola – druhý stupeň

Dům s pečovatelskou
službou, domov seniorů

Gastronomický podnik –
restaurace, kavárna, bistro

Střední škola

Podnikové stravování

Gastronomický podnik ‐
catering

Vzdělávání ‐ jiné

Lázeňství – stravování
hostů

Jiné:

O kterou úroveň Osvědčení žádáte?
Bronz

Stříbro

Zlato

Obědy

Večeře a/nebo svačiny

Které druhy pokrmů bude vaše Osvědčení zahrnovat?
Snídaně

Kolik výdejen bude nabízet pokrmy připravené v provozovně žádající o Osvědčení
(výdejnou se rozumí místo, které nabízí identické pokrmy připravené ve vaší provozovně‐
kuchyni)?
Potvrďte prosím, že k žádosti přikládáte seznam výdejen zahrnutých do této Žádosti o
osvědčení (Prosím, zasílejte seznam ve formátu xls.)
Přibližně kolik pokrmů dle kritérií programu
Skutečně zdravá jídelna budete
připravovat?

Denně
Ročně

Ceník služeb
Podmínkou pro udělení všech úrovní Osvědčení (bronz, stříbro, zlato) je Kontrolní návštěva vaší provozovny
inspektorem. Osvědčení je vydáváno na dobu jednoho roku od data jeho udělení a podléhá každoročnímu
Kontrolnímu ověření. Aktuální ceník našich služeb za Kontrolní návštěvu a Kontrolní ověření, který vám byl zaslán
zároveň s touto Žádostí, ukazuje, jak bude vypočítána sazba za vaši provozovnu. Pokud máte k Ceníku služeb
nějaký dotaz, prosím, volejte 606 506 506.
Smluvní ustanovení a podmínky
Podmínkou zahájení postupu osvědčování dle vaší Objednávky je její podpis. Objednávka musí být podepsána rukou
a může nám být vrácena jako neskenovaná kopie. My Objednávku podepíšeme a vrátíme vám neskenovanou kopii
zpět. Podpisem tohoto dokumentu vzniká mezi výše uvedenými subjekty závazná smlouva.
Svým podpisem níže prohlašujete, že rozumíte a souhlasíte s plněním následujících smluvních podmínek:
Odpovědná osoba ve vaší společnosti (viz výše) na sebe bere odpovědnost za vaši účast v programu Skutečně
zdravá jídelna. Skutečně zdravá škola, z.s. musí být písemně informována o jakýchkoli změnách v kontaktních
informacích odpovědné osoby do pěti pracovních dnů od doby, kdy taková změna nastane.
Odpovědná osoba prohlašuje, že četla a plně rozumí kritériím programu Skutečně zdravá jídelna.
Odpovědná osoba prohlašuje, že si přečetla Ceník služeb programu Skutečně zdravá jídelna a souhlasí s ním.
Odpovědná osoba souhlasí s kontrolní návštěvou inspektora společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,
spol. s r.o. ve svých provozovnách s cílem zkontrolovat plnění kritérií programu a prohlašuje, že s ním bude
plně spolupracovat s cílem získání osvědčení.
Společnost za všech okolností splňuje pravidla pro použití loga Skutečně zdravá jídelna dle podmínek níže:
Používat logo bude umožněno, jakmile bude úspěšně ukončen kontrolní proces pro danou úroveň (bronz,
stříbro, zlato). Používat logo je možné po dobu 12 měsíců od úspěšného získání osvědčení. Pro další období
musí společnost prokázat splnění kritérií prostřednictvím každoročního Kontrolního ověření.
Logo Skutečně zdravá jídelna nesmí být použito na výrobcích, jejich obalech či etiketách.
Logo Skutečně zdravá jídelna může být použito k propagaci vaší společnosti, včetně použití na reklamních a
propagačních předmětech, tištěných propagačních materiálech a na vašem webu.
Povolení používat logo je podmíněno plněním kritérií programu Skutečně zdravá jídelna a všech podmínek
obsažených v tomto dokumentu, a může být kdykoli zrušeno, pokud dojde k jakémukoli porušení daných
podmínek či zjištěním neplnění kritérií programu.
Povolení používat logo může Skutečně zdravá škola, z.s. také zrušit v případě, že se domnívá, že vaše
společnost svými činy kazí dobré jméno programu Skutečně zdravá škola nebo Skutečně zdravá jídelna.

Vaše prohlášení:

Podle mého nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v této Objednávce správné a pravdivé
Prohlašuji, že logo/značka Skutečně zdravá jídelna bude označovat jen ty provozovny a výdejny, na které
jsme úspěšně získali Osvědčení
Přiložil jsem seznam všech výdejen, do kterých bude naše společnost/provozovna dodávat pokrmy
Podpis
odpovědného
zástupce
žadatele
Podpis
odpovědného
zástupce
Skutečně
zdravá škola
z.s.

Datum

Datum
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