
Zarejestruj 
swoje dziecko na 
szkolne mleko 
już dziś.
Możesz zarejestrować 
się na dwa proste 
sposoby...

Włącz Internet i szybko 
zarejestruj swoje dziecko 
na szkolne mleko na 
www.coolmilk.com

Możesz też wypełnić 
formularz znajdujący się na 
odwrocie i przesłać go do: 
FREEPOST COOL MILK 
(żadne inne dane adresowe 
nie są wymagane)

Mleko dla dzieci powyżej piątego roku życia 
jest dotowane przez Unię Europejską w ramach 
europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w 
szkołach. Mleko dla dzieci poniżej piątego roku życia 
jest w pełni finansowane przez Departament Zdrowia. 

www.coolmilk.com

Nr rejestracyjny spółki. 3603430 Anglia

BEZPŁATNE 
i dotowane 
szkolne mleko
Zarejestruj swoje 
dziecko już dziś!

www.coolmilk.com

Czy Twojemu dziecku przysługuje BEZPŁATNE 
mleko?

Dziecko 
poniżej 5 

roku życia?

Dziecko 
powyżej 5 
roku życia?

Każdemu dziecku w wieku poniżej 
pięciu lat przysługuje BEZPŁATNE 

mleko w szkole.  

Każdemu dziecku w wieku powyżej 
pięciu lat przysługuje mleko po 

dotowanej cenie, w wysokości ok. 
14 GBP za semestr. 

Zarejestruj się już teraz – 
możesz zapłacić od razu!

Zarejestruj swoje dziecko 
online na BEZPŁATNE szkolne 
mleko już dziś. 

A43.8.0



Prosimy o podpis poniżej, aby potwierdzić, że chcą Państwo zarejestrować w/w dziecko do programu Cool Milk.
Rejestrując dziecko w Cool Milk, zgadzasz się, że (a) Twoje dane i dane dziecka będą wykorzystywane do obsługi szkolnego konta mlecznego; (b) 
możesz odbierać połączenia, e-maile, SMS-y lub automatyczne wiadomości głosowe związane z Twoim kontem; oraz (c) Cool Milk może udostępniać 
te dane lokalnym władzom, Jednostce Zwrotów Mleka w żłobku, Agencji Płatności Wiejskich i każdemu innemu lokalnemu lub rządowemu 
departamentowi lub wyznaczonej przez nie osobie trzeciej w odniesieniu do mleka wydawanego w szkole. Należy pamiętać, że wszystkie dane są 
bezpiecznie przechowywane przez Cool Milk (administratora danych) na naszych serwerach w Wielkiej Brytanii i są wykorzystywane wyłącznie w 
odniesieniu do mleka wydawanego w szkołach.

Imię rodzica*

Nazwisko rodzica*

Kod pocztowy*

Wiersz adresu 1*

Wiersz adresu 2

Miejscowość/Miasto*

Nr telefonu*

Email – Dzięki przekazaniu adresu email, będziemy mogli zarządzać online Państwa kontem ds. szkolnego mleka

Imię dziecka*

Nazwisko dziecka*

Data urodzenia dziecka*

W jakie dni Państwa dziecko będzie uczęszczać do szkoły?*

Data rozpoczęcia szkoły

Miejscowość/Miasto*

Kod pocztowy*

Klasa

Podpis rodzica/opiekuna* Data

Nazwa szkoły*

Dane dziecka

Dane szkoły
Dane rodzica/opiekuna
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Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie pola oznaczone * są obowiązkowe. Niewypełnienie któregokolwiek 
z obowiązkowych pól może skutkować opóźnieniem w dostarczeniu szkolnego mleka dla Państwa 
dziecka.  Prosimy użyć długopisu i pisać wyraźnie czarnym tuszem oraz DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Szkolne mleko jest dostępne BEZPŁATNIE 
dla dzieci poniżej piątego roku życia i za 
ok. 14 GBP na semestr dla dzieci powyżej 
piątego roku życia. 
Zarejestruj się dziś na www.coolmilk.com lub wypełnij i odeślij 
poniższy formularz na FREEPOST COOL MILK.

Proszę zaznaczyć dni, w które Państwa dziecko będzie uczęszczać do szkoły. 

Proszę zwrócić wypełniony dziś formularz do: FREEPOST COOL MILK


