
Instrukcja zamawiania i przenoszenia posiłków



1. Rejestracja / Logowanie

Kliknij przycisk Zarejestruj się, aby założyć konto następnie wypełnij pola Zobacz strona 3

Jeżeli masz już konto wypełnij pola swoimi danymi podanymi przy rejestracji konta, a następnie kliknij przycisk 

Zaloguj się
2



2. Rejestracja
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Wypełnij wszystkie pola wpisując imię, nazwisko, adres email, hasło wybierz szkołę zpola Szkoła 

i kliknij przycisk Zarejestruj się 



3. Dadawanie dziecka
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W zakładce Moje konto kliknij przycisk Dodaj następnie wypełnij pola Zobacz strona 5 

Zakładka: Moje konto



3. Dodawanie dziecka 
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Wpisz imię i nazwisko dziecka 

Wybierz jedną z klas z pola Klasa

Wybierz jedną z podanych diet z pola Dieta. W przypadku diety indywidualnej wypisz alergeny dziecka 
np. orzechy, Seler i produkty pochodne

Wybierz jeden z dostępnych wielkości posiłków z pola Porcje

Listę alergenów i dokładny opis porcji znajdziecie Państwo w zakładce informacje dla rodziców po lewej stronie! 
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Zakładka: Moje konto



4. Edycja danych dziecka 
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Po dodaniu dziecka możesz edytować jego dane klikając na ikonkę ołówka

Możesz też usunąć dane dziecka klikając na ikonkę kosza

Jeżeli chcesz dodać kolejne dziecko kliknij przycisk Dodaj

Zakładka: Moje konto



5. Składanie zamówienia
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Kliknij w przycisk Dodaj zamówienie po lewej stronie

Wybierz dziecko z rozijanego pola Dziecko. Następnie wybierz dowolny okres, na który chcesz złożyć zamówienie   

Wybierz pakiet z listy Pakiety lub skonfiguruj ręcznie Zobacz strona 8

Zakładka: Dodaj zamówienie



5. Składanie zamówienia
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Jeżeli chcesz wybrać na każdy dzień inny pakiet posiłków zaznacz Skonfiguruj ręcznie 

Następnie wybierz ilość na każdy dzień po prawej stronie

Zakładka: Dodaj zamówienie



6. Potwierdźenie zamówienia
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Sprawdź poprawność zamówienia, a następnie kliknij przycisk Nieopłacone - zapłać

 Kliknij przycisk Potwierdz zamówienie

Zakładka: Moje zamówienia



7. Płatność
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Dokonaj płatności z tpay.com wybierając swój 
bank . Potwierdzenie zamówienia zostanie 
wysłane na podany adres mailowy



7. Przeniesienie posiłku Zakładka: Moje zamówienia
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W zakładce Moje zamówienia kliknij datę  Następnie zmień datę  

Zatwierdz klikając przycisk 



Dziękujemy
W razie pytań prosimy o kontakt

Catering Spec Dieta
Emilia Pustelnik

ul. Warpińska 11, 61-058 Poznań

tel. 691 493 781

biuro@spec-dieta.pl


