
 

 

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за обід у шкільній 

їдальні 
 
Шановні батьки, 
 
Участь в обіді та кіоскові товари продаються учням у їдальні безготівково. 

 
Як я можу зареєструватись у MensaMax? 
Щоб потрапити на сайт MensaMax, введіть наступну адресу: https://mensahaus.de Подайте заявку на 

новий обліковий запис клієнта.  Для цього необхідні дані: 

 

Проект: KS2572 
Заклад читає: CBS 
Код активації: 8445 

 
Будь ласка, заповніть обов'язкові поля, (обов'язкові поля виділені кольором.) Якщо ви успішно 

завершили процес, ви отримаєте електронного листа з необхідними даними для доступу.  Якщо ви 

забудете пароль, вам у будь-який момент можуть надіслати новий пароль. 
 

Замовлення їжі та її скасування.  

Щоденний обід та тарілка пасти пропонуються регулярно.  Вартість обіду для учнів складає 4,00 

євро.  Гості платять 5,00 євро за їжу.  Ви можете замовити їжу заздалегідь, але не пізніше 08:00 в день 

їди.  Те саме стосується і скасування.  Пізня реєстрація та скасування не можуть бути розглянуті з 

організаційних причин.  Ми прямо вказуємо, що харчування, яке не було скасовано, має бути 

оплачене, навіть якщо ваша дитина не була присутня на прийомі їжі.  Якщо ви хочете замовити або 

скасувати харчування на більш тривалий час, ви можете зробити це в MensaMax через пункт меню 

СТАНДАРТНЕ ЗАМОВЛЕННЯ. 

 

В принципі, завжди готується на кілька страв більше, ніж заздалегідь замовлено, тому одна страва все 

ще може бути доступною для спонтанних осіб, які приймають рішення (поки є запаси).  Однак з 

міркувань стійкості ми просимо вас зробити попереднє замовлення. 
 
Доставка їжі. 
З 20 червня 2022 року чіпи RFID будуть використовуватися для автентифікації прилавка з їжею.  Чіп 

використовується для зчитування на прилавку з їжею, чи була замовлена їжа та яка.  Ось чому ви 

завжди повинні мати при собі чіпи.  Якщо чіп забули, ніхто не повинен голодувати.  Це також можна 

зробити вручну на прилавку! ( дізнатися, яка їжа була замовлена.)  Однак, щоб прискорити доставку 

їжі та уникнути тривалого очікування, ми просимо вас завжди брати із собою чіп.  Чіп коштує 5 євро і 

видається  у секретаріаті після попередньої реєстрації.  Витрати списуються з рахунку їдальні при 

видачі чіпа, тому їх не потрібно оплачувати готівкою.  Про час публікації буде оголошено заздалегідь 

у Секретаріаті. 

 
Чіпи також можна використовувати для покупки товарів у їдальні.  За допомогою MensaMax ви також 

можете подивитися, що було куплено в їдальні та, звичайно ж, дізнатися про асортимент. 
 

  



 

 

Як сплатити їжу? 
Харчування не надається у борг, тому заздалегідь переконайтеся, що на вашому рахунку MensaMax 

достатньо коштів.  Нижче ви знайдете дані нашого облікового запису.  Будь ласка, не використовуйте 

цей обліковий запис для інших цілей, лише для шкільного харчування. 

 

Empfänger(одержувачі): Förderverein der Christine-Brückner-Schule Bad Emstal e.V. 
IBAN: DE20 5205 0353 0160 3011 02 

 

Зверніть увагу, що ви використовуєте своє ім'я користувача, яке буде надіслано вам разом з доступом 

до даних у вигляді посилання, в іншому випадку платіж не буде автоматично прив'язаний до вашого 

облікового запису їдальні.  Якщо ви зареєструєтеся в MensaMax, ви будете проінформовані, якщо 

баланс вашого рахунку для шкільного харчування впаде нижче ліміту в 20 євро, щоб ви могли вчасно 

переказати гроші на вказаний вище рахунок.  Також можна змінити кількість цього 

значення.  Звичайно, MensaMax також інформує вас електронною поштою (якщо ви ввели її 

самостійно) або через додаток про низький баланс рахунку.  Оскільки кожен дочірній елемент має 

власне ім'я користувача і, отже, має свою мету, ви повинні використовувати кілька переносів, якщо у 

вас є кілька дочірніх елементів. 

 

Програма MensaMax. 

Безкоштовна програма також доступна в Google Play або App Store.  Зверніть увагу, що веб-рішення 

може запропонувати більш широкий набір функцій.  Google Play Також зверніть увагу, що початкове 

створення облікового запису MensaMax неможливе через програму, це має бути зроблено через веб-

інтерфейс. 
 


