Verðskrá fyrir mötuneyti Grunnskólans á Ísafirði í ágúst 2017
Hádegismatur 492 kr
Ávextir 110 kr
Hafragrautur 60 kr, aðeins í boði fyrir 7.-10.bekk.

Haustönn
ág/sept
dagar
26
matur
12792
hafragrautur 1560
ávextir
2860

okt
19
9348
1140
2090

nóv
21
10332
1260
2310

des
13
6396
780
1430

alls 79 dagar
38.868
4.740
8.690

Ef greidd er öll önnin í upphafi fæst 10% afsláttur
matur, ef greidd er öll haustönnin
34981
hafragrautur, öll haustönnin
4266
ávextir, öll haustönnin
7821
Skráning í mötuneyti fer fram á http://matartorg.is/ og þar óska nýir notendur eftir lykilorði.
Hægt er að skrá sig í eftirfarandi:
1. Stakur mánuður án fastrar skráningar: greitt fyrir stakan mánuði 492 kr. á máltíð, sjá verð pr.
mánuð í töflu hér að ofan.
2. Ávextir: greitt í september fyrir alla önnina kr. 7821.
3. Hafragrautur: greitt í september fyrir alla önnina kr.4.266 en er aðeins í boði fyrir nemendur í 7.10. bekk.
4. Föst áskrift: mánaðaráskrift með fastri skráningu, greitt kr. 492 kr. á máltíð fyrir hvern mánuð, sjá
verð pr. mánuð í töflu hér að ofan. Hægt að hætta við áskrift hvenær sem er og tekur þá gildi fyrir
næsta mánuð eftir að hakað er úr.
5. Annar áskrift: greitt í september fyrir alla önnina fyrir mat kr. 34.981 sem er verð á öllum mánuðum
með 10% staðgreiðsluafslætti. Þetta er valið undir flipanum ,,hressingar“
Forráðamenn eru beðnir um að vera búnir að skrá fyrir 28.ágúst og ef fólk vill breyta skráningu síðar
er beðið um að það sé gert fyrir 25.hvers mánaðar.
Athugið að það þarf að skrá hvert barn fyrir sig.
Ef börnin ykkar hafað verið skráð í mat, ávexti eða hafragraut á haustönn þá helst sú skráning sjálfvirkt
inni fyrir næstu önn. Ef þið viljið breyta skráningum eða hætta í áskrift þá verðið þið að skrá ykkur inn og
taka hakið af viðkomandi skráningu. En ef skráningin á að vera óbreytt þarf ekkert að gera.
Lykilorð: Núverandi notendur skrá sig inn með notendanafni og lykilorði sem þeir fengu sent í tölvupósti á
síðustu önn. Hægt að er að óska eftir nýjum aðgangi eða gleymdu lykilorði á skráningarsíðunni.

