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Nyilatkozat
az étkezési térítési díj online bankkártyás fizetéséről
Alulírott
…………………………………………………………………………………………………….
(lakcím:……………………………………………………………………………………………….
telefonszám: …………………………………..…………..)
nyilatkozom, hogy a 2021. ………………...
fizetéssel egyenlítem ki

hónaptól az étkezési térítési díjat online bankkártyás

Gyermek neve: …………………………………………………………………………………
Gyermek osztálya: ……………………….
Szülő e-mail-címe: ……………………………………………………………………………,
Gyermekem részére az alábbi étkezési típust igénylem: *
 egyszeri étkezés
 háromszori étkezés
 egyszeri diétás étkezés
 háromszori diétás étkezés
*Csak egy étkezési típus választható. Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje!
Tudomásul veszem, hogy a tanév közbeni étkezési típus módosítása esetén újból nyilatkozatot kell
tenni, amelyet a következő étkezés befizetésnél tudunk figyelembe venni.
Valamint tudomásul veszem, hogy amennyiben a tárgyhónapot megelőző 20-ig az étkezést nem
rendelem meg, a számlát nem egyenlítem ki, a gyermekem az étkezést nem tudja igénybe venni.

Dátum: ………………………………………
Aláírás:…………………………………………………..

Fontos információk:
A nyilatkozat leadását követő 7 munkanapon belül a megadott e-mail címre a regisztráció
kiküldésre kerül, amely tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat. Amennyiben ez esetleg
nem érkezik meg, kérjük, hogy jelezze a menza@sztehloiskola.hu e-mail címen.
A regisztrációval egyidejűleg egy leírás is érkezik a megadott e-mail címre, amely segítséget
ad az étkezési felület használatához.
Az étkezési felületen csak egész hónapra rendelhető étkezés, tört hónapra vagy egyedi napokra
nem. Az étkezés megrendelése a tárgyhót megelőző hónap 01-től 20-ig lehetséges.
Az étkezési felületen az adott havi befizetés az adott hónapot megelőző hónap 20-án
automatikusan lezárul, amelyet nem áll módunkban megváltoztatni!
Az étkezési felületen étkezést lemondani nem lehet, ezt továbbra is kérnénk, hogy a
menza@sztehloiskola.hu e-mail címen tegyék meg.
A frissen induló rendszerben fellépő esetleges hibákért előre is elnézést kérünk, megteszünk
mindent a zökkenőmentes működés érdekében. Kérjük ha bármi gond adódna azt jelezze
nekünk a menza@sztehloiskola.hu e-mail címen!

