Rheda-Wiedenbrück Osterrath-Realschule'da öğle yemeği hakkında bilgi
Osterrath-Realschule'un yemekhanesinde VIVENO Group GmbH - Cultina kuruluşu, Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe arası öğle yemeği hizmeti sunmaktadır.
Haftada 1, 2, 3 veya 4 öğle yemeğine abone olma seçeneğiniz vardır. Öğle yemeği aboneliği hafta içinde esnek
bir şekilde kullanılabilir, ancak bir sonraki haftaya devredilemez. Aynı hafta içinde kullanılmayan bir öğle yemeği
aboneliği için geri ödeme yapılmaz.
Sunduğumuz yemek çeşitleri:
- Önceden sipariş vermeden ana yemek seçimi, isteğe göre vejetaryen olabilir
- Yan yemekler ve sebzeler - tabağınızı tekrar doldurabilirsiniz
- Makarna ve salata büfeleri - selfservis ve tabağınızı tekrar doldurabilirsiniz
- Selfservis tatlı
Menü internette yayımlanır.
Ödeme, çevrimiçi sipariş sistemiyle nakitsiz yapılır.
Bunun için kişisel müşteri hesabı oluşturulur.
Hesabı web sitesinde oluşturmanız gerekir: www.ors-mensa.de.
Lütfen web sitesinde şu yolu izleyin: www.ors-mensa.de "Giriş / Kayıt" düğmesini tıklayın.
Yemeğe gidebilmek için gerekli olan yemekhane çipi 4,50 € ücret karşılığında satılmaktadır.
Çocuğunuzun haftada kaç gün yemekhanede yiyeceğine karar verdikten sonra müşteri hesabınızla o kadar gün
için abonelik satın alabilirsiniz. Abone olunan gün sayısına göre aylık bir tutar hesaplanır. Bu tutarın, okulun
kapalı olduğu dönemlerde de (örneğin okul tatili, resmi tatiller) ödenmesi gerekir. Bir ay sona ermeden abonelik
sonuçlandırılırsa, o ayın bedeli kalan süreyle orantılı olarak ödenir. Dördüncü ve beşinci abonelik günlerinde
indirimden yararlanabilirsiniz.

Haftalık abonelik günleri

1

2

3

4

Aylık tutar

13,65 €

27,30 €

40,95 €

54,60 €

Yemekhaneden yararlanabilmek için o ayın abonelik bedelinin ödenmiş olması gerekir. Bir ayın abonelik
bedelinin tamamı, bir önceki ayın 20'sine kadar müşteri hesabından alınmalıdır.
Öğretim yılı devam ederken aylık abonelik günlerini artırmak mümkündür. Ayrıca her yarıyılın ilk 14 gününde,
ders programında meydana gelmiş olabilecek değişikliklere göre abonelik günlerinin sayısını azaltma
seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu değişiklikleri müşteri hesabınızdan kendiniz doğrudan yapabilir veya Cultina
kuruluşuna başvurabilirsiniz.
Abonelik, 4 hafta önceden bildirimde bulunmak koşuluyla yarıyıl sonunda veya yaz tatili sonunda iptal
edilebilir.
Abone olmadan yemekhanede spontan bir şekilde öğle yemeği yiyebilmek için de bir seçenek sunuyoruz. En az
bir günlük yemekhane aboneliği satın almış bulunan bütün öğrenciler bundan yararlanabilir. Öğretmenler ve
lise (Oberstufe) seviyesindeki öğrenciler ise abonelik sözleşmesi olmadan yemekhanede plansız yemek yiyebilir.
Bunun için müşteri hesabınızda yeterli kredi bulunması gerekir. Lütfen ilgili tutarı hesaba aktarın. Yemekhanede
spontan bir şekilde yenecek her yemek için hesaptan 4,80 € tahsil edilir. Ancak aynı gün içinde yenebilecek
spontan yemek sayısı sınırlıdır.
Öğle yemeği ücreti için eğitim ve katılım paketinden (BuT) yararlanma koşullarına uyan kişiler buna başvurabilir.
Bunun için lütfen Gütersloh belediyesine başvurun.

Adım adım kayıt:
(8-10 gün)

1. Adım - KAYIT:
Şu adresteki web sitesinde kaydınızı yapın: www.ors-mensa.de. Ardından Genel Hizmet Koşulları'nı, ayrıca
Gizlilik Beyanı, Sunulan Ürünler ve Fiyatlar'ı kabul ettiğinizi belirtin.

2. Adım - ÇİP NUMARASI VE YEMEKHANE ÇİPİ:
Cultina size bir yemekhane çip numarası ile birlikte yemekhane çipi gönderecektir.

3. Adım - HESAP BİLGİLERİ VE İŞLEM AÇIKLAMASI:
Çip numarasını ve parolanızı kullanarak
www.ors-mensa.de adresinde oturum açın.
"Kontör Yükleme" menü başlığı altında hesap bilgilerinizi ve işlem açıklamasını görebilirsiniz.

4. Adım - YEMEK ÜCRETİNİ ÖDEME:
Bir kerelik çip bedeli olan 4,50 € ile birlikte istediğiniz gün sayısına göre abonelik tutarını veya spontan yemek
ücretini (spontan öğün başına en az 4,80 € olmak üzere) hesaba aktarın. Açıklama bölümüne size belirtilen
bilgileri girerek (periyodik otomatik ödeme veya banka havalesi yoluyla) ödemeyi yapın. Otomatik ödeme kabul
edilmez.). Bankaya bağlı olarak paranın hesaba geçmesinin 3-4 gün sürebileceğini lütfen unutmayın.

5. Adım - ABONELİK SATIN ALMA:
Gelen ödeme müşteri hesabınızda görününce kaç gün abonelik istediğinizi belirtin. Abone olarak yemekhanede
öğle yemeği yenebilmesi için abonelik günlerinin önceden belirtilmesi gerekir.

Sormak istedikleriniz varsa lütfen şu adresten Cultina ekibiyle iletişime geçin:
VIVENO-Group GmbH – Cultina
Tel. 05241-877330
Faks: 05241-877333
E-posta: info@cultina.de

Çalışma saatleri: Pazartesi-Perşembe: 07:30-16:00, Cuma: 07:30-14:30
"So einfach ist die Anmeldung zum Mensaessen!" (Yemekhaneye Kaydolmak Gayet Basit) adlı filmimizi izleyerek
de bilgi alabilirsiniz. Bunun için ana sayfamıza gidin: www.cultina.de.

