
GASTRO DS s.r.o. Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, statisztikai számjel (IČO): 50808478  

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a Gastro DS, s.r.o társaság a személyes adatok védelméről és egyéb törvények módosításáról szóló 122/2013. sz. 
törvény értelmében kezelje. 

 
ÉTKEZÉSI IGÉNYLŐLAP 

 
Ezúton kötelező érvénnyel bejelentem az igényt a Gastro DS s.r.o. társaság által biztosított étkeztetésre a következő 

időponttól: ..................................................................................................................................................... 

Az étkezést igénybe vevő személy családi neve és utóneve: ......................................................................... 

Az alapiskola/óvoda étkezdéje, ahol az étkezést igénybe kívánja venni: ........................................................ 

A törvényes képviselő családi neve és utóneve: .................................................................................................. 

Lakcíme: .......................................................................................................................................................... 

Telefonszám: .................................................................. DSZ kártya: IGEN / NEM (a nem kívánt rész áthúzandó) 

E-mail: ...............................................................................   Osztály: ........................................... 

Az étkezési díj megfizetésének módja: 
Az étkezési díj beszedése előzetes befizetéssel valósul meg, mégpedig azon hónapot megelőző hónap 15. napjáig, amelyben a 
szolgáltatást igénybe veszik. 
Fizetési mód: 
Átutalással a következő számlaszámra: SK65 7500 0000 0040 2538 6841 
 
Egyedi azonosító (VS) = hozzárendelt kód: .................................................. 
 
Az étkezést igénybe vevő kategóriája (jelölje meg a megfelelő kategória rubrikáját): 
 
� – Alapiskola alsó tagozatos tanulója: 1,15 €  
� – Alapiskola felső tagozatos tanulója**: 1,23 €  
� – iskolai alkalmazott/15 év feletti tanuló***: 1,33 € 
� – idegen étkező: 5,00 €  
� – nyugdíjas: 2,10 € *    
□– óvodás: □ - 0,85 €/ebéd, □ - 0,36 €/tízórai, □ 0 ,24 €/uzsonna 
 
Az étkezést legkésőbb az előző munkanapon 14:00 óráig, hétfő esetén legkésőbb pénteken 14:00 óráig lehet lemondani.  
Az igénybe nem vett vagy időben le nem mondott étkezésért sem pénzbeli, sem természetbeni visszatérítés nem jár. 
 
Az igénybejelentés vagy lemondás lehetőségei:  
- a https://webkredit.gastrods.sk weboldalon keresztül 
- a MobilKredit 2  mobilalkalmazáson keresztül (az App Store és a Google Play áruházakból letölthető) 
- e-mailen, személyesen vagy telefonon az iskolai étkezde vezetőjénél 

Jilemnický utcai iskolakonyha - mail: gastrods.jil@dunstreda.sk,  tel.: 0905 655 080 
Szabó Gyula utcai iskolakonyha - mail: gastrods.cat@dunstreda.sk,  tel.: 0907 198 477 
Vasút utcai magán ételkiadó iskolakonyha (Kodály) - mail: gastrods.kod@dunstreda.sk,  tel.: 0918 335 468 
Liszt Ferenc utcai iskolakonyha (Vámbéry) - mail: gastrods.vamb@dunstreda.sk,  tel.: 0910 388 993 
Smetana ligeti ételkiadó iskolakonyha - mail: gastrods.smet@dunstreda.sk,  tel.: 0917 860 929 
Nagyabonyi úti iskolakonyha (Október utcai óvoda) - mail: gastrods.okt@dunstreda.sk, tel.: 0907 644 486 
* a Covid-19 megbetegedéssel kapcsolatos érvényes intézkedések értelmében az ételek csak egyszerhasználatos csomagolásban adhatók át, amelyért a társaság 0,30 €-t 

számít fel. 
** az alapiskolák felső tagozatos tanulói és a 8 éves gimnáziumok alsóbb évfolyamainak tanulói 
*** a gimnáziumok felsőbb évfolyamainak 15-18 év közötti tanulói 
 
 

...................................................... .      ......... ................................................... 
Étkezést igénybe vevő / törvényes képviselő        Az étkezde vezetője 
Dátum:  
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