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Az iskolai ebédbefiZetés rendje

Kedves Szülők!

Az étkezés befizetési rendje a következő:
Az iskola honlapján, hirdetőtábláj án, szőrő|apon tájékoztatjuk Önöket az ebédbefizetés időpontj árő|, a
befizetendő napok számátrő|, a térítési díj összegéről és a kapcsolódó tudnivalókról.
Tudnivalók a beÍizetési módokról:
A szülők saját be|Íttásuk szerint dönthetnek arról, hogy csoportos beszedési megbízással vagy
csekken történő befizetés lehetőségével kívánnak élni.
Csoportos beszedési megbízás
Akik a csoportos beszedési megbízást vá|asztják, azoknak a kitöltött Adatlap a|apján kinyomtatjuk a
,,Felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére'' megnevezésű lapot, melyet bankszámla-tulajdonosi
aláírással kell ellátni és az illetékes bankfiókba eljuttani.
A teljesítés felső értékhatáramezó kitöltésénél kérem' legyen figyelemmel ana, hogy a havi étkezési
díj a hónap napjainak számának vá\tozása miatt eltérő lehet, ebbe a mezőbe javasoljuk beími a
szokásos havi díj kétszeresét, ezze| Ón megakadályozza. hogy téves összegű terhelés jöjjön létre a
bankszámláján.
Csekken történő befizetés
Minden hónapban a gyermekek részére átadjuk a csekket, melyet a megjelölt napig kell befizetni és
bemutatni. A tájékoztató megtalálhatő az iskola honlapján (www.gardon}'ill'lru) és az iskola
faliúj ságán kihelyezve.
A továbbiakban az alábbiakról tájékoztatjuk a kedves szülőket:
Dönteniük ke|l, hogy milyen étkezési típust kívánnak igénybe venni az alábbiak köZül' melyet csak
minimum egy hónapos igénybej elentéssel lehet változtatni :
- Napközi (reggeli' ebéd, uzsonna),menza (csak ebéd)' csak reggeli, reggeli és ebéd, ebéd és uzsonna.
Az étkezés befizetése ery hónappal előre történik. PótbeÍizetésre nincs lehetőség!
Étkezési lemondás
Az étkezési lemondás minden hétkoznap reggel 8 óra 30 percig telefonon 1381-0672lvagy személyes
bejelentés útján történik, melyet a következő munkanaptól tudunk elfogadni.
A lemondott napok száma és összege továbbításra kerül a GAMESZ.ba, és következőhőnap összegét
csökkenti. Készpénzes térítési díj visszafizetésre nincs lehetoség, az esetleges visszatérítést
bankszámlára tudj ák utalni.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Budapest, 2019. február 27.
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