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Nowe oprogramowanie na szkolny lunch 
 
 
Drodzy	  uczniowie,	  rodzice	  i	  nauczyciele,	  

wszystkich	  uczniów	  i	  nauczycieli	  zapraszamy	  do	  udziału	  w	  szkolnych	  posiłkach.	  Aby	  cała	  organizacja	  dys-‐
trybucji	  żywności	  i	  rozliczeń	  mogła	  przebiegać	  sprawnie	  i	  szybko,	  korzystamy	  z	  oprogramowania	  Mensa-‐
Max	  w	  dniu	  01.05.2019.	  

MensaMax	  to	  internetowy	  system	  rozliczeniowy.	  Dlatego	  możesz	  wygodnie	  zalogować	  się	  z	  domu	  za	  
pomocą	  komputera.	  Ponieważ	  dostępna	  jest	  również	  aplikacja	  dla	  MensaMax,	  możesz	  również	  uzyskać	  
dostęp	  do	  MensaMax	  w	  podróży	  za	  pomocą	  smartfona.Daje	  to	  szybki	  i	  przejrzysty	  przegląd	  zamówionych	  
menu	  oraz	  salda	  konta.	  Płatność	  dokonywana	  jest	  przelewem	  bankowym	  bez	  konieczności	  posiadania	  
gotówki.	  

	  

Jak	  mogę	  się	  zalogować	  do	  MensaMax?	  

Aby	  wejść	  na	  stronę	  MensaMax,	  wprowadź	  następujący	  adres:	  

https://login.mensaonline.de	  

Złóż	  wniosek	  o	  nowe	  konto	  klienta.	  Niezbędne	  dane	  to:	  

Projekt	  to: HH394 
Obiekt	  jest: Scholl 
Kod	  odblokowujący	  to: 2537 

Wypełnij	  wymagane	  pola,	  pola	  obowiązkowe	  są	  zaznaczone.	  

Po	  pomyślnym	  zakończeniu	  procesu	  otrzymasz	  wiadomość	  e-‐mail	  z	  wymaganymi	  danymi	  dostępu.	  Jeśli	  
zapomnisz	  hasła,	  zawsze	  możesz	  wysłać	  sobie	  nowe	  hasło.	  

	  

Zamawianie	  posilkow	  i	  anuluje	  

Możesz	  zamówić	  jedzenie	  z	  wyprzedzeniem,	  ale	  musisz	  dokonać	  zamówienia	  najpóźniej	  do	  godziny	  18:00	  
poprzedniego	  dnia	  roboczego.	  To	  samo	  dotyczy	  zamówień	  na	  żywność.	  Późniejsze	  rejestracje	  i	  odwołania	  
mogą	  niestety	  nie	  być	  brane	  pod	  uwagę	  ze	  względów	  organizacyjnych.	  
Zasadniczo,	  niektóre	  potrawy	  są	  zawsze	  gotowane	  bardziej	  niż	  wcześniej	  zamówione	  -‐	  tak	  samo	  dla	  
Kurzent-‐closed	  nawet	  posiłek	  dostępny,	  podczas	  gdy	  zapasy	  trwają.	  Aby	  zoptymalizować	  planowanie	  i	  
przygotować	  niepotrzebnie	  dużo	  żywności,	  prosimy	  o	  zamówienie	  w	  przedsprzedaży.	  



 

	  

Dystrybucja	  żywności	  

Po	  wakacjach	  chipy	  RFID	  są	  wykorzystywane	  do	  legitymizacji	  dystrybucji	  żywności.	  O	  chipie	  czyta	  się	  w	  
punkcie	  sprzedaży	  żywności,	  czy	  i	  jakie	  jedzenie	  zostało	  zamówione.	  Dlatego	  musisz	  zawsze	  mieć	  przy	  sobie	  
chip	  do	  dystrybucji	  żywności.Jeśli	  więc	  chip	  jest	  zapomniany,	  nie	  musisz	  głodowac.	  W	  dystrybucji	  żywności	  
można	  również	  manualnie	  skontrolowac,	  które	  jedzenie	  zostało	  zamówione.	  Aby	  jednak	  przyspieszyć	  
dostawę	  żywności	  i	  uniknąć	  dłuższych	  czasów	  oczekiwania,	  zawsze	  prosimy	  o	  zabranie	  ze	  sobą	  chipa.Sam	  
chip	  jest	  darmowy,	  ale	  jest	  wydawany	  za	  kaucję	  w	  wysokości	  4	  Euro	  w	  stołówce.	  Koszty	  są	  naliczane	  na	  
konto	  stołówki,	  gdy	  chip	  jest	  wydawany,	  więc	  nie	  muszą	  być	  płacone	  przez	  Ciebie	  w	  gotówce.	  
	  

Oferowana	  jest	  również	  możliwość	  odcisku	  palca.	  W	  tym	  celu	  dziecko	  otrzyma	  2	  odciski	  palców.	  Przet-‐
warzanie	  odcisku	  palca	  jest	  obciążane	  na	  rachunku	  kwotą	  2,50	  Euro.	  

Jak	  zapłacić	  za	  jedzenie?	  

Zaopatrzenie	  w	  żywność	  odbywa	  się	  na	  podstawie	  kredytu,	  więc	  musisz	  wcześniej	  zapewnić	  wystarczające	  
pokrycie	  swojego	  konta	  MensaMax.	  Przelew	  jest	  dostępny	  jako	  opcja	  płatności.	  

Nasze	  dane	  bankowe	  to:	  

Odbiorca: Hamischa Catering 
IBAN: DE98 2005 0550 1257 1412 57 

	  

Pamiętaj,	  że	  używasz	  nazwy	  użytkownika	  jako	  celu	  użycia,	  który	  zostanie	  Ci	  przesłany	  wraz	  z	  danymi	  
dostępu,	  w	  przeciwnym	  razie	  automatyczne	  przypisanie	  płatności	  do	  konta	  w	  stołówce	  nie	  powiedzie	  
się.Gdy	  zalogujesz	  się	  do	  MensaMax,	  zostaniesz	  poinformowany,	  czy	  Twoje	  saldo	  spadnie	  poniżej	  progu	  15	  
euro,	  abyś	  mógł	  przelać	  pieniądze	  w	  odpowiednim	  czasie	  na	  wyżej	  wymienione	  konto.	  Możesz	  także	  zmi-‐
enić	  tę	  wartość	  wysokości.	  Oczywiście	  MensaMax	  informuje	  Cię	  również	  o	  niskim	  saldzie	  za	  pośred-‐
nictwem	  poczty	  e-‐mail	  lub	  aplikacji.	  

Ponieważ	  każde	  dziecko	  ma	  swój	  własny	  cel	  zastosowania,	  musisz	  dokonać	  kilku	  transferów	  dla	  	  kilku	  dzie-‐
ci.	  

Pakiet	  Edukacja	  i	  Uczestnictwo	  (BuT)	  	  

Należy	  pamiętać,	  że	  rząd	  federalny	  wspiera	  dzieci	  potrzebujące	  lunch	  w	  ramach	  pakietu	  edukacyjnego	  i	  
uczestnictwa	  (BuT).	  Formularze	  zgłoszeniowe	  można	  uzyskać	  w	  Jobcenter	  lub	  w	  ratuszu.	  

Zatroszcz	  sie	  w	  odpowiednim	  czasie,	  co	  najmniej	  3-‐4	  tygodnie	  przed	  końcem	  zwrotu	  kosztów	  odnowienia	  o	  
przedluzenie,	  w	  przeciwnym	  razie	  musisz	  ponownie	  zapłacić	  pełną	  cenę.	  

Wniosek	  o	  dotację	  nie	  ma	  skutku	  zawieszającego	  w	  odniesieniu	  do	  obowiązku	  zapłaty,	  tj.	  nawet	  jeśli	  
złożyłeś	  wniosek,	  musisz	  najpierw	  zapłacić	  pełny	  koszt.	  Tylko	  ci,	  którzy	  złożyli	  aktualną	  decyzję	  w	  sekreta-‐
riacie,	  moga	  korzystac	  z	  ulg	  BuT.	  

Jeśli	  masz	  jakieś	  pytania,	  skontaktuj	  się	  z	  nami.	  

Z	  poważaniem	  

Eihab	  Hmicha	  

	  


