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KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
MAITINIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI IŠORĖS IR VIDAUS
KLIENTAMS IR GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO TVARKA
1. Parduodant patiekalus, pagamintus mokymo centro mokomojoje virtuvėje ir maisto ruošimo
laboratorijose taikomas 50 % antkainis.
2. Mokymo centro darbuotojams ir mokiniams, kurie maitinasi mokomajame restorane,
taikoma 30 % nuolaida.
3. Teikiant ir organizuojant paslaugas mokomąjame restorane 1 valandos įkainis - 15 Eurų.
4. Parduodant gaminius, pagamintus konditerijos ir mėsos laboratorijose, taikomas 30 %
antkainis.
5. Teikiant ir organizuojant paslaugas mokomosiose centro laboratorijose 1 valandos įkainis 15 Eurų.
6. Parduodant patiekalus mokymo centro valgyklose išorės klientams, taikomas 50 % antkainis.
7. Gautoms iš tiekėjų prekėms, nereikalaujančioms papildomų sąnaudų, taikomas 20 %
antkainis komunalinėms paslaugoms padengti.
8. Teikiant ir organizuojant maitinimo paslaugas pagal pasiūlymus (banketai, furšetai, kava ir
kt.), taikomas 100 % antkainis.
9. Teikiant ir organizuojant maitinimo paslaugas pagal pasiūlymus (banketai, furšetai, kavutė ir
kt.), taikomas 100 % antkainis
10. Teikiant ir organizuojant paslaugas konferencijų salėje, auditorijose su multimedija 1 val.
įkainis - 7 eurai.
11. Gyventojams gyvenantiems mokomajame viešbutyje skalbimo paslaugos už 1 vnt.- 3 eur.
12. Teikiant apgyvendinimo paslaugas taikomi šie įkainiai:

Vienvietis
Dvivietis

Kambarių kaina
1 parai (Eurais)
20
30

Pusryčių kaina vienam
asmeniui (Eurais)
3 eurai
3 eurai

Trivietis
Bendrabutyje - jaunimo nakvynės namuose

36
5

3 eurai
-

Kambario tipas

*Išimtinais atvejais (norint pritraukti naujus klientus, projektų metu ar ilgesniam laikui apsistojusiems svečiams)
leidžiama taikyti 20 % nuolaidą.

13. Gautos pajamas naudojamos:
13.1. komunalinių paslaugų ir įrenginių eksploatavimo išlaidų apmokėjimui;
13.2. sanitarijos higienos ir buitinių prekių įsigijimui;
13.3. staltiesių, servetėlių, kitų skalbinių skalbimo ir lyginimo išlaidų apmokėjimui;
13.4. restorano įvaizdžio palaikymo išlaidoms apmokėti;
13.5. mokinių bei mokytojų skatinimui už papildomai atliktus darbus.
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