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Informace k přihlašování a odhlašování obědů v jídelně Bundesgymnasia a
Bundesrealgymnasia v Boerhaavegasse 15, Vídeň 1030
Cena za obědy je paušální a odvíjí se od toho, kolik dní v týdnu dítě chodí jíst:
5 obědů v týdnu, cena 105,- Euro
4 obědy v týdnu, cena 84,- Euro
3 obědy v týdnu, cena 63,- Euro
2 obědy v týdnu, cena 42,- Euro
1 oběd v týdnu, cena 21,- Euro
Měsíční ceny jsou vypočítány na základě ročního poplatku a jsou rozděleny do 10 měsíců. V ceně
jsou tedy již zahrnuty prázdniny, svátky, volné dny apod. Z tohoto důvodu nejsou možné žádné další
slevy.Výjimka je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci dítěte (delší než 14 dní) po předložení
lékařského potvrzeni. Dítě je možno z obědů odhlásit a neplatit tak za dny, kdy bylo nemocné. V jiných
případech (školní výlety, prázdniny apod.) to možné není.
Přihlašování, odhlašování a další změny je třeba doložit vždy do 25. předchozího měsíce.
Měsíční poplatky budou strhnuty z konta na základě formuláře (SEPA-Lastschrift-Mandat) vždy
15. dne daného měsíce, s výjimkou měsíce září. Měsíce září a říjen budou strhnuty současně v
jedné platbě.
Pro další informace se obracejte na paní Claudii Hahn (německy hovořící): tel. +43 (0) 1 713 44 23/17,
e-mail: verrechnung@hib-wien.at

Informationen zur Anmeldung und Abmeldung der Tagesverpflegung am
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in der Boerhaavegasse 15,
1030 Wien
Der Preis für das Mittagessen ist pauschal und wird nach der Anzahl der Verpflegungstage pro Woche
berechnet:
5 Tage Verpflegung EUR 105,4 Tage Verpflegung EUR 84,3 Tage Verpflegung EUR 63,2 Tage Verpflegung EUR 42,1 Tag Verpflegung EUR 21,Die Verpflegungsgebühren werden anhand einer Jahresgebühr berechnet und auf 10 Monate
aufgeteilt. In die Jahresgebühr bereits eingerechnet sind Ferien, schulfreie Tage, Projekt-, Sport- und
Auslandswochen. Es kann kein diesbezüglicher Abzug geltend gemacht werden.
Eine Ausnahme ist nur im Falle einer langfristigen Krankheit (mehr als 14 Tage) nach der Vorlage
einer entsprechenden ärztlichen Bestätigung möglich. Es ist dann möglich das Kind vom Mittagessen
abzumelden. In anderen Fällen (Schulausflüge, Ferien usw.) geht es nicht.
Anmeldungen neu, Abmeldungen und Ummeldungen können nur berücksichtigt werden,
sofern die Meldung bis spätestens 25. des Vormonats in der Buchhaltung einlangt. Die
monatlichen Gebühren werden am 15. des laufenden Monats mittels SEPA-Lastschrift-Mandat
abgebucht, ausgenommen der Monat September. Die Monate September und Oktober werden
zusammengezogen und beide Monate werden am 15. Oktober gemeinsam eingezogen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Fr. Claudia Hahn: Tel. +43 (0) 1 713 44 23 / 17,
E-Mail: verrechnung@hib-wien.at
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