قرارداد اشتراک طفل در صرف نان چاشت
در مکتب Stadtschule Bad Oldesloe
پخت و صرف نان چاشت در این مکتب از سوی کارکنان شرکت  Mensa Crewتطبیق میگردد.
این قرارداد میان شرکت ارائهکننده خدمات
Firma Mensa Crew, Timo Skudlarz, Olivet-Allee 4, 23843 Bad Oldesloe
و استفادهکننده از خدمات
تخلص

اسم

آدرس (نام سرک و نمبر خانه)

کود پستی و نام شهر

تلیفون

ایمیل

با موضوع شرکت در نان چاشت جمعی در طول سال تعلیمی  2020-21بسته میشود.
مشخصات متعلم:
اسم

تخلص

صنف

آدرس (تنها در صورتی ذکر شود که با آدرس استفادهکننده از خدمات باال متفاوت باشد)
مالحظات (نان خاص ،آلرژی ،عدم تحمل مواد خاص و غیره)
در صورتی که طفل شما به غذایی حساسیت دارد یا دچار عدم تحمل ماده غذایی است ،این امر را حتما به ما اطالع دهید .در این
صورت ارائه تصدیق داکتر ضروری است .ما در این صورت با هم راهحلی برای نان مناسب برای طفل شما پیدا میکنیم.
 .1نحوه پرداخت
هزینه ماهانه اشتراک در نان چاشت جمعی در مکتب  55.00 Stadtschule Bad Oldesloeیورو میباشد .این
مبلغ باید پیش از شروع هر ماه به حساب زیر پرداخت شود .میتوان از امکان سفارش به بانک جهت پرداخت
اتوماتیک استفاده نمود (.)Dauerauftrag
نمبر حساب بینالمللی (DE26 2135 2240 0179 2355 10 :)IBAN
نام صاحب حساب (Mensa Crew :)Kontoinhaber
زمان شروع تطبیق قرارداد  2020/08/01و اتمام آن  2021/07/31است .مبلغ  55.00یورو باید هر  12ماه سال
پرداخت شود از این خاطر که احتساب آن به اساس میانگین سال است.
استفادهکننده از خدمات موظف است جهت انتقال وجه یا سفارش پرداخت اتوماتیک از تاریخ  2020/08/01اقدام نماید.
 .2پس دادن هزینه
در صورت مریضی طوالنیمدت یا اعزام طفل شما به شفاخانه در طول سال تعلیمی ،هزینه نان از هفته دوم مریضی
یا برای تمام مدت بستری در شفاخانه پس داده میشود.

 .3مدت قرارداد
مدت قرارداد بستگی به زمان حضور طفل شما در مکتب دارد .اگر طفل شما در سال تعلیمی جاری به این مکتب بیاید
زمان تطبیق قرارداد از روز اول همان ماهی خواهد بود که طفل شما در آن در مکتب حضور یافته است .در صورتی
که طفل شما در سال تعلیمی جاری پیشتر از موعد این مکتب را ترک کند اتمام مدت تطبیق قرارداد تا آخر ماهی
خواهد بود که طفل شما در آن مکتب را ترک کرده است .در این صورت نیازی به انصراف کتبی نیست .مکتب این
عدم حضور را اطالع خواهد داد.
زمان شروع تطبیق قرارداد از تاریخ  2020/08/01است .در صورتی که شرکت ارائهکننده خدمات پس از تاریخ
 2021/07/31قرارداد تهیه نان را با این مکتب تمدید نماید ،قرارداد حاضر نیز به مدت یک سال تعلیمی یا به مدت
مقتضی تمدید خواهد شد.
 .4خدمات تعلیمی و مشارکتی (ماده  28جلد دوم قوانین امور اجتماعی یا ماده  6bقانون فدرال حمایت مالی اطفال)




من و/یا طفلم حق استفاده از خدمات تعلیمی و مشارکتی ( )Leistungen für Bildung und Teilhabeرا
داریم.
اینجانب یک کپی از تصدیق دریافت این خدمات ( )Bewilligungsbescheidرا به این قرارداد پیوست نمودهام.
اینجانب یک کپی از تصدیق دریافت این خدمات را در اسرع وقت ارائه خواهم داد .در صورتی که تصدیق
دریافت خدمات تا آخر آگست  2020ارائه نشود تمامی هزینه نان چاشت باید از سوی استفادهکننده از خدمات
پرداخت شود .استفادهکننده از خدمات باید تمام هزینههایی را که شرکت به علت احتساب دیرهنگام هزینهها
متحمل میشود ،پرداخت نماید.

 .5سایر موارد
هزینه نان چاشت در طول مدت رخصتی مکاتب جزو این قرارداد حساب نمیشود .این هزینهها جداگانه حساب
میشود.
مقررات حفاظت معلومات قسمتی از این قرارداد به حساب میآید.
اینجانب بدین وسیله کامل و صحیح بودن معلومات باال را تصدیق نموده و به این شرکت تهیه نان ،سفارش تحویل نان چاشت را
میدهم.

محل و تاریخ

امضای استفادهکننده از خدمات

