
 

 قرارداد شرکت در صرف ناهار جمعی
 Stadtschule Bad Oldesloeدر مدرسه 

 پذیرد. انجام می Mensa Crewتهیه و پخش ناهار در سلف این مدرسه از سوی کارکنان شرکت 

 کننده خدمات این قرارداد میان شرکت ارائه

Allee 4, 23843 Bad Oldesloe-Firma Mensa Crew, Timo Skudlarz, Olivet 

 کننده از خدمات و استفاده

  

 نام نام خانوادگی

  

 کد پستی و شهر نشانی )خیابان و پالک(

  

 پست الکترونیکی تلفن

  

 شود. بسته می 2020-21با موضوع شرکت در ناهار جمعی در طول سال تحصیلی 

 آموز: دانشمشخصات 

  

 کالس نام نام خانوادگی

  

 متفاوت باشد(باال کننده از خدمات  نشانی )تنها در صورتی ذکر شود که با نشانی استفاده

  

 مالحظات )غذای خاص، آلرژی، عدم تحمل مواد خاص و غیره(

 

این امر را حتما به ما اطالع دهید. در در صورتی که فرزند شما به غذایی حساسیت دارد یا دچار عدم تحمل ماده غذایی است، 

 کنیم. حلی برای غذای جایگزین فرزند شما پیدا می این صورت ارائه گواهی پزشک الزامی است. ما در این صورت با هم راه

 نحوه پرداخت .1
 

 یورو است. این مبلغ باید  Stadtschule Bad Oldesloe  55.00هزینه ماهانه شرکت در ناهار جمعی در مدرسه 

توان از امکان سفارش به بانک جهت پرداخت اتوماتیک  پیش از شروع هر ماه به شماره حساب زیر پرداخت شود. می

 (.Dauerauftragاستفاده نمود )

 

   DE26 2135 2240 0179 2355 10 (:IBANالمللی ) شماره حساب بین

 Mensa Crew (:Kontoinhaberنام صاحب حساب )

 

ماه سال  12یورو باید هر  55.00است. مبلغ  31/07/2021و اتمام آن  01/08/2020 زمان شروع اجرای قرارداد

 پرداخت شود زیرا احتساب آن بر اساس میانگین سال است.

 

اقدام  01/08/2020کننده از خدمات موظف است جهت واریز وجه یا سفارش پرداخت اتوماتیک از تاریخ  استفاده

 نماید.

 

 پس دادن هزینه .2

 



 
مدت یا به سر بردن فرزند شما در نقاهتگاه در طول سال تحصیلی، هزینه غذا از هفته دوم  ماری طوالنیدر صورت بی

 شود. بیماری یا برای تمام مدت بستری در نقاهتگاه پس داده می

 

 مدت قرارداد .3

 

این  مدت قرارداد بستگی به زمان حضور فرزند شما در مدرسه دارد. اگر فرزند شما در سال تحصیلی جاری به

مدرسه بیاید زمان اجرای قرارداد از روز اول همان ماهی خواهد بود که فرزند شما در آن در مدرسه حضور یافته 

است. در صورتی که فرزند شما در سال تحصیلی جاری زودتر از موعد این مدرسه را ترک کند اتمام مدت اجرای 

ه را ترک کرده است. در این صورت نیازی به انصراف قرارداد تا آخر ماهی خواهد بود که فرزند شما در آن مدرس

 کتبی نیست. مدرسه این عدم حضور را اطالع خواهد داد.

 

کننده خدمات پس از تاریخ  است. در صورتی که شرکت ارائه 01/08/2020زمان شروع اجرای قرارداد از تاریخ 

اد حاضر نیز به مدت یک سال تحصیلی یا به مدت قرارداد تهیه غذا را با این مدرسه تمدید نماید، قرارد 31/07/2021

 مقتضی تمدید خواهد شد.

 

 قانون فدرال حمایت مالی کودکان( 6bکتاب دوم قوانین امور اجتماعی یا ماده  28خدمات تحصیلی و مشارکتی )ماده  .4

 

  من و/یا فرزندم حق استفاده از خدمات تحصیلی و مشارکتی(Leistungen für Bildung und Teilhabe ) را

 داریم.

  اینجانب یک کپی از گواهی تخصیص این خدمات(Bewilligungsbescheid ) را به این قرارداد پیوست

 ام. نموده

  اینجانب یک کپی از گواهی تخصیص این خدمات را در اسرع وقت ارائه خواهم داد. در صورتی که گواهی

کننده از خدمات  ینه غذا باید از سوی استفادهارائه نشود تمامی هز 2020تخصیص خدمات تا آخر آگوست 

ها  هایی را که شرکت به علت احتساب دیرهنگام هزینه کننده از خدمات باید تمام هزینه پرداخت شود. استفاده

 شود، پرداخت نماید. متحمل می

 

 سایر موارد .5

 

 شود. ها جدا حساب می ینهشود. این هز هزینه ناهار در طول مدت تعطیالت مدارس جزو این قرارداد حساب نمی

 آید. ها بخشی از این قرارداد به حساب می مقررات حفاظت از داده

 دهم. تهیه غذا سفارش تحویل ناهار را می اینجانب بدین وسیله کامل و صحیح بودن اطالعات باال را تایید نموده و به این شرکت  

 

   
 کننده از خدمات امضای استفاده  محل و تاریخ

 


