Benvolgudes famílies,
Us informem de les condicions del servei de menjador de l’escola FLOR DE MAIG.
INSCRIPCIÓ AL SERVEI:
Per inscriure als vostres fills i filles al sevrei de menjador haureu de signar l’autorització
pertinent amb el full de dades sanitàries. Indicant la data d’inici del servei de menjador.
COBRAMENTS MENJADOR:
- El 20 de setembre rebreu el primer càrrec corresponent al mes de setembre i entre el 1 i
el 3 rebreu el càrrec corresponent a octubre, i desprès cada més funcionarà de la mateixa
manera. Amb un total de 10 rebuts.
- Les quotes per aquest curs 2017-18 són les següents:
Usuaris fixes 5 dies per setmana: 109,12€/mes
Usuaris fixes 4 dies per setmana: 90,11€/mes
Usuaris fixes 3 dies per setmana: 67,58€/mes
Usuaris fixes 2 dies per setmana: 45,06€/mes
Usuaris esporàdics: 6,80€/dia
- Cada mes se us cobraran els dies lectius del mes següent, en cas que s’hagin de fer
retorns per malaltia o qualsevol altra situació es descomptaran al més següent.
- En cas que un rebut sigui retornat, cada familia haurà de pasar a abonar la quantitat
retornada i fer-se càrrec de les despeses de retorn de cada rebut.
Per tal de poder agilitzar la part de les tasques de gestió de l’espai del migdia, tots els
pagaments del servei de menjador (excepte els esporàdics) seran domiciliats al banc.
És per aquests motiu us demanem el vostre consentiment i les vostres dades bancàries per
a poder domiciliar aquests pagaments tal i com se us ha informat en aquest document.
Així doncs, us preguem que ens retorneu la part inferior d’aquest document signada .
Moltes gràcies per la vostra col·laboració,
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA KAMPI KI PUGUI

..................................................................................................................................
Jo, __________________________________amb DNI __________________ dono consentiment a
l’Associació Educativa Kampi Ki Pugui per tal que em domiciliï la QUOTA MENSUAL DEL
MENJADOR si s’escau, corresponents als infants:
1.
2.
3.

Número de compte (IBAN)

I perquè així consti signo aquest document a Barcelona, el ______________ de 20__

.

