Sadece DRK’da: Sosyal degere sahip Okul Kantin’i!

Kim iyi ve saglikli beslenirse, iyi Not

‘lar alir.

Alman Sirketi kalit
icin riayet te.

Exer
Lez zetli gidalar mutfagimizda am
or.
Wolfenbüt tel’de her gün taze pisiriliy

Wolfenbüttel ilc
esinde ilk
Entegrasyon ca
lismasi.

DRK-Solferino gGmbH
Am Exer 17, Wolfenbüttel
Fon: 05331 92784-2202
Mail: schulessen@drk-solferino.de
Web: www.drk-solferino.de

igi
Cogu Tedarikci ve Isbirl
liyor.
Or taklari o cevreden ge

eli beslenme standa

rtlari

…cogu bölgesel Okullar ’da ve
Kantin’lerde zaten tabaklarda.

Muhtac Ögr
enciler icin
DRKKreisverban
d Okul besle
nme
maliyetini k
ar siliyor.

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00 – 16.00 Uhr
Warme Küche
11.30 – 14.30 Uhr

Sevgili Cocuklar, Saygideger Ebeveynler ve Bakim Kuvvetleri,
biz herkesin Yemek gidasina (Catering‘e) katilmasini istiyoruz, bu yüzden sizleri candan davet
ediyoruz.
Pürüzsüz Yemek siparisi ve Muhasebe organizesi icin MensaMax‘i gürürlüge koyuyoruz. MensaMaxHesap acilis sonrasi ve bir miktar ödeme yapildiktan sonra, öncül olarak Yemek siparisi verebilirsiniz.
MensaMax-Hesabi ile hizli ve acik bir ankete sahipsiniz. Burada yaptiginiz Yemek siparislerini ve
Banka bakiyenizi görebilirsiniz.
Yemekler kac paradir?
Ögle yemegi, bir icecek ve bir Tatli cesidi ile Okul‘da ödeyeceginiz miktar 3,00 €.
(Kreslere iceceksiz 2,70 €)
MensaMax’a kayit islemleri nasil gerceklesiyor?
MensaMax Internet sayfasina girebilmek icin, lütfen asagidaki bilgilere giriniz:
www.drk-solferino.de. Burada daha sonra lütfen „Schulversorgung“ a tiklayiniz.
Okul/Tesis seceneginize göre bir müsteri Hesabi acmaniz gerekmektedir. Menümüz sizi devam
yönlendirecektir ve burada gerekli tüm önemli bilgileri alacaksiniz. Basarili bir giristen sonra Veri giris
islem bilgileriniz size E-Mail olarak gönderilecektir.
Yemek siparisi ve Yemek iptali
Kisisel özel Veri giris bilgilerinizle MensaMax‘a giris yapabilir ve Yemek yeme günlerini secebilir/
iptal edebilirisiniz.
Yemek iptali icin:
Eger Siz veya Cocugunuz hastalik nedeni ile veya Okul organize nedenleri ile o gün Yemege
katilamiyorsa, en gec Saat 8:00’e kadar MensaMax üzerinden yemegi iptal etmek zorundasiniz.
Daha sonra alinan iptaller malesef organize nedenlerinden dolayi kabul edilmemektedir.
Telefon ile Yemek iptal etmek mümkün degildir!
Evde Internet’im yoksa ne yapmam gerekli?
Eger Internet erisiminiz olmadigindan dolayi online (Internet) üzeri giris yapamiyorsaniz, lütfen bizi
05331/92784 2202 Telefon Numarasindan arayiniz. Kayit evraklari ve tüm Yemek yeme ile gerekli
bütün bilgileri sizlere Posta yoluyla gönderebiliriz.
Yemegi nasil ödeyecegim?
Yemek beslenmesi Kontör-Temel üzeri yapilmaktadir, onun icin önceden MensaMax-Hesabinizi
kontrol edip yeterli para olmasini saglamalisiniz.
Bu demektir ki: Kontör olmadan Yemek gönderilemiyor. Ödeme seceneklerine göre Banka üzeri
havale veya Banka üzeri sözlesme süresi yapabilirsiniz. Lütfen dikkat ediniz, bir havale en az 3 Gün
sürebilir.
Alici:
IBAN:
BIC:
Bank‘a:
Kullanim:

DRK-Solferino gGmbH
DE45 2512 0510 0005 4034 01
BFSWDE33HAN
Bank für Sozialwirtschaft, Hannover
Giris-Soyisim (kayit islemi gerceklestikten sonra size Mail olarak geliyor)

Federasyon destek parcasi olarak Egitim- ve Partakerpaketini uygun olan Cocuklar‘i Ögle yemegini
algilamalarini destekliyor. Basvuru formlarini „Hizmetlere iliskin basvuru Egitim- ve Partakerpaketi
toplumsal Ögle yemegi katilim icin“ Okulunuzdan/Tesisinizden veya yetkili Personelinizden
alabilirsiniz. Lütfen dikkat ediniz, Ögle yemegine katilim sadece bizde bir Kanit veya Hesabiniza yeterli
Kontör yüklendiyse mümkündür.
Eger bu konularla ilgili sorulariniz var ise, bize ulasabilirsiniz.
E-Mail: schulessen@drk-solferino.de / per Telefon: 05331- 92784-2202 veya Internet sayfamizi
ziyaret edebilirsiniz. Burada kayit üzeri gereken tüm bilgiler mevcuttur.

Bilgiler: www.drk-solferino.de

