2017/2018. Árokszállásy Z. verseny döntő fordulójának étkezés és szállás
rendelése
(kérjük nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni)

Az igénylés visszaküldési határideje: 2018. február 5. (fax:46/ 508-460, szentesi@ffg.sulinet.hu),
a később leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni!
Iskola neve: ………………………………………………………………………………………
Előre számlát kérek (a megfelelőt kérjük, húzzák alá):
igen
nem
Fizetési mód (a megfelelőt kérjük, húzzák alá):
átutalás

vagy

helyben készpénzzel

Ételallergiás a csoportban:
van
Ha van:
1. Típusa: ________________________
2. Típusa:________________________
(Ha ugyanaz a személy kérjük összekapcsolni!)

nincs
_____ /fő
_____ /fő

Számlázási cím (KLIK számot kérjük, tüntessék fel az azonosításhoz, ha különböző számlát kérnek
kéjük jelezzék!)
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Kísérő(k) neve és gyors elérhetősége:………………………………………………………………………………

Étkezésrendelés

FŐ

Dátum
Február 22-én
(csütörtök)
Február 23-án
(péntek)

Február 24-én
(szombat)

Február 24-én

Vacsora
(720 Ft/fő)
Reggeli
(520 Ft/fő)
Ebéd
(890) Ft/adag
Vacsora
(770 Ft/fő)
Reggeli
(635 Ft/fő)
Ebéd
(990,-Ft / adag)
Fizetendő összeg:

Ft

Cigánypecsenye,
hagymásburgonya
Tea, tojásrántotta, teljes
kiőrlésű kenyér, paradicsom
Gyümölcsleves, Töltött
csirkecomb, rizi-bizi,
csemege uborka
Töltött csirkecomb, rizi-bizi,
vegyes saláta
Tej, diákcsemege (szalámi),
sajtszelet, teljes kiőrlésű
kenyér, flóramargarin,
paprika
Csontleves, Rántott
sertéskaraj, steak-burgonya,
káposztasaláta

1

Szállásrendelés

Nő/fő
Február 22-én /csütörtök/
2950 Ft/fő
Február 23-án /péntek/
2950 Ft/fő

Kísérő/Tanár
pedagógusigazolvánnyal

Leány/fő

Diákok

Ft

Férfi/fő

---------------------------------

Fiú/fő

--------------------------------

Február 22-én
2500 Ft/fő
Február 23-án
2500 Ft/fő
Fizetendő összeg:
Szállás és étkezés fizetendő
összege együtt:
Az átutalással fizetetők a megrendelt szállás és étkezéseket egy összegben (ettől eltérő esetben kérjük,
több megrendelőt kitölteni vagy egyeztetni) átutalással a „Korszerű Iskoláért Alapítvány” részére: 3525
Miskolc, Kelemen Didák utca 5. A megjegyzés rovatba kérjük a rendelő iskola nevét feltüntetni!
MKB RT. 10300002-25510740-00003285 számú bankszámla.

Határidő: 2018. Február 22.

A helyben készpénzzel fizetők: 2018.február 23-án (pénteken) az iskola titkárságán Oroszné Vámos
Andreánál lehet befizetni 8.00-15.00-ig!
Bármilyen lemondásról a február 16-ig kérjük a szervezőket értesíteni, ellenkező esetben kiszámlázásra
kerülnek a megrendelések!

Megrendelő aláírása:

PH
Szállás, reggeli, vacsora: Karacs Teréz Leánykollégium, 3532 Miskolc, Győri kapu 156.
Ebéd: Minorita Kft. Miskolc, Kelemen Didák utca 1.
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