YEMEK, ULAŞIM ve FORMA SATIŞ HİZMETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER (MEKTUP-4)

YEMEK HİZMETİ
ACI’da öğrenciler yemeklerini Taner Kafeterya’da ya da öğrenci kantininde (Co-op) yiyebilirler. Yemek hizmeti
Okulmuş Gıda A.Ş tarafından sağlanmaktadır.
Her iki mutfağın hijyen standartlarına uygunluğu düzenli olarak Ege Üniversitesi tarafından denetlenir. Kafeterya
sadece öğle yemeklerinde açık olmakla birlikte, kantin öğrencilere sabah ve öğleden sonra ara öğünlerin yanı sıra öğle
yemeklerine de seçenek oluşturur. Kantin hafta içi 08.00-17.00 arası servise açıktır. Kafeterya ve kantin, İzmir Büyük
Şehir Belediyesi’nin hijyen ve sağlıklı beslenme kurallarına uygunluğu nedeniyle “Beyaz Lale” ödülüne layık
görülmüştür.
Yemek ücreti okul ücretine dahil değildir. Öğrenciler daha önceden diledikleri miktarda yükleme yapmak suretiyle
yemek kartlarıyla ödeme yaparlar.
Okulumuza yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz, okulun ilk gününde sıkıntı yaşamamak için kesin kayıt
günlerinde saat 09.00- 12.00 ve 13.00-17.00 arasında, yemek kartlarını, Taner Hall’da yer alacak olan “Yemek
Hizmeti Standı”ndan edinebilirler.
SERVİS HİZMETİ
ACI’da öğrenci ulaşımı özel bir taşıma şirketi tarafından sağlanır. Okul Aile Birliği başkanlığında, veli
temsilcilerinden oluşan “Okul Servisi Komisyonu”, MEB Taşıma Yönetmeliği’ne uygun olarak, her akademik yıl
açılan ihale ile taşıma şirketini seçer. Servis güzergâhları her sene başında ihtiyaca göre belirlenir.
2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı’nda ulaşım hizmetimiz Çağdaş Turizm ve Taşımacılık tarafından sağlanacaktır.
Çağdaş Turizm yetkilileri, kesin kayıt günlerinde saat 09.00- 12.00 ve 13.00-17.00 arasında Taner Hall’da yer alacak
olan “Servis Hizmeti Standı”nda servis kayıtlarını yapacaklardır. Ödemeler peşin ya da kredi kartına taksit şeklinde
yapılmaktadır.
Güzergah ve ücretlerle ilgili bilgiye şirketin www.cagdasturizmtasimacilik.com adresinde bulunan websitesinden
ulaşılabilir.
FORMA SATIŞI
Okulumuzda üniforma uygulaması bulunmaktadır. Öğrenciler, Resmi Bayram günlerinde, okulun açılış/ kapanış
günleri ve idare tarafından duyurulan günlerde, okula “Resmi Okul Forması” ile gelirler. Öğrenciler, resmi forma
günleri dışındaki günlerde, Veli-Öğrenci El Kitabı’nda belirtilen diğer okul formalarını giyebilirler.
2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı’nda okul üniformaları Rase Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından satışa
sunulacaktır. Okul üniformaları ve beden eğitimi kıyafetleri, 1 Ağustos 2015 itibariyle, hafta içinde 10.00 – 16.00
arasında, firmanın 60/1 Sokak No:2 Göztepe/İzmir adresli (İzmir Amerikan Koleji Alt Kapı karşısı- İzmir SEV
Anaokulu kampüs girişinde) mağazalarından temin edilebilecektir. (Telefon: +90 (232) 285 7387). Ürünlerin satışı
aynı zamanda www.rase.com.tr adresinden yapılmaktadır.

