Do rodziców i opiekunów

!

Dzięki programowi Skolefrukt uczniowie mogą dostawać w szkole świeże
owoce

!

Jak już na pewno wiesz, owoce i warzywa to dobre źródło witamin, błonnika i innych
substancji, których potrzebujemy. Są one ważne dla ludzi w każdym wieku, ale być
może najważniejsze dla dzieci w wieku szkolnym, które wciąż rosną, a przy tym
powinny wypracować dobre zwyczaje żywieniowe na całe życie.

!

Aby pomóc rodzicom, którzy z pewnością nie potrzebują kolejnego punktu
w wypełnionym zajęciami planie dnia, program Skolefrukt oferuje szkolny abonament
owocowy. Za jedyne 15 koron tygodniowo uczeń będzie codziennie otrzymywał
świeże owoce i warzywa.

!

Dowiedz się więcej i zamów abonament na stronie skolefrukt.no albo zadzwoń pod
numer 815 20 123 w dzień powszedni w godzinach 08:00–17:00.

!
Co otrzymuje uczeń?
!

Najbardziej popularne owoce to jabłko, banan, kiwi, pomarańcza, klementynka,
nektarynka i gruszka. Jeśli chodzi o warzywa, mogą to być małe marchewki
w torebce albo dobrze umyta marchew, gotowa do spożycia. Wybór może być nieco
różny, zależnie od regionu kraju i sezonu, ale wszystkim zapewnimy różnorodność
i wysoką jakość.

!

Program Skolefrukt współpracuje z dostawcami w całym kraju, dzięki czemu
oferujemy produkty dobrej jakości. Ponadto szkoły mają dostęp do własnych chłodni,
gdzie owoce są przechowywane w sposób bezpieczny i gwarantujący świeżość.
Wiemy, że świeże owoce smakują najlepiej, kiedy są dobrze obrabiane
i przechowywane — a to właśnie zapewnia program Skolefrukt.

!
Więcej informacji o tym, co otrzymują uczniowie, znajdziesz na stronie skolefrukt.no.
!
Zamawianie i płatność
!
Obecnie państwo dotuje program Skolefrukt kwot 1 korony na każdego ucznia.
Dzięki temu codzienny owoc dla ucznia kosztuje zaledwie 3 korony. Płacisz jedynie
za te dni, kiedy dziecko dostaje owoce — w abonamencie półrocznym lub rocznym.
Zamówienia i zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na stronie skolefrukt.no. Po
zarejestrowaniu otrzymasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do składania
zamówień.

!

Cena wyliczana jest na podstawie liczby dni szkolnych w semestrze, może więc być
nieco inna dla poszczególnych semestrów. W semestrze wiosennym cena za 100 dni
z owocami wyniesie 300,- koron.

!

Wydawanie owoców zacznie się w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia. Za
abonament w programie Skolefrukt można zapłacić kartą Visa lub Mastercard albo

przelewem bankowym. W przypadku przelewu bankowego informacje o płatności
można przesłać pocztą elektroniczną, SMS-em albo na fakturze.

!

Zamów dziś na stronie skolefrukt.no albo zadzwoń pod numer 815 20 123 w dzień
powszedni w godzinach 08:00–17:00.

