MENJADOR ESCOLAR
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!

Planificació i Gestió Esportiva SL
Avinguda Girona nº 91, Bxs.
17150 Sant Gregori

Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos que el proper curs escolar
2019-2020 PLAGESPORT serà l’empresa que gestionarà el servei de cuina i
monitoratge de l’escola La Vall Del Terri.
La nostra empresa, Plagesport SL amb denominació fiscal “Planificació i Gestió
Esportiva SL” i NIF B17588864, amb domicili Avinguda Girona 91, Bxs. 17150 Sant
Gregori, té un llarg bagatge en diferents projectes en el sector de serveis. Fa més de
15 anys que participem de forma activa oferint un servei de qualitat i compromís
que satisfaci als nostres usuaris. El nostre repte és proporcionar un servei adequat
i adaptat per cada client, fomentant els nostres valors d’empresa: Confiança,
orientació, professionalitat, treball en equip, flexibilitat i una millora continua. Treballem
amb un equip de professionals amb experiència al seu càrrec i amb formació
qualificada al seu camp de treball.
Així mateix, amb el fi de facilitar el primer contacte, agrairíem que ens féssiu arribar el
document adjunt amb les dades corresponents abans del 15 de juliol a secretaria de
l’escola, a la bústia de l’AMPA o enviar-ho per correu electrònic
menjador@ampavalldelterri.cat
Només afegir-vos que per part nostra, la Sílvia i jo mateixa l’Anna, responsables de
PLAGESPORT SL, estem a la vostra disposició per qualsevol dubte i/o qüestió.
Atentament,
Anna Cazorla Gironès
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*FUNCIONAMENT:
Tots els alumnes de l’escola La Vall Del Terri podran fer ús del servei de menjador
escolar, i escollir la modalitat. Hauran d’omplir la fitxa d'Inscripció del servei indicant
la modalitat a utilitzar (marcar amb un X l’opció a escollir).
En el cas de voler fer algun canvi i/o rectificació de les dades obtingudes (canvi de
dades bancàries, número de contacte...) s’ha de notificar abans d’acabar el mes a
info@plagesport.com o el número 609 062 332 (Anna).
El cobrament mensual s’efectuarà mitjançant rebut bancari entre el dia 1 - 5 del mes
següent (rebut vençut). Els dies de no utilització del servei per causes de malaltia i/o
causes particulars, sempre que es notifiqui, no se’ls cobrarà el servei.
Els alumnes que vulguin utilitzar el servei de menjador de forma EVENTUAL també cal
omplir la fitxa amb les dades, ja que si un dia volen fer ús del servei de menjador es
girarà un rebut bancari. NO hi haurà el funcionament per tiquets.
S’haurà d’adjuntar un document firmat pel metge aquelles intoleràncies i/o al·lèrgies
que pot tenir el vostre fill/a.
*Rebuts retornats:
En el cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la
persona interessada ha d’abonar el import corresponent, més un recàrrec de 6€, en
un període màxim de 4 dies escolars. Els imports pendents s’abonaran directament a
PLAGESPORT fent un ingrés a: ES29 0081 0178 6100 0112 2823 (Banc Sabadell). Un
rebut retornat no es pot tornar a emetre. Les famílies que tinguin dos rebuts
pendents de liquidar es valorarà amb direcció de l’escola i AMPA per la
continuïtat del servei.
*PREU:
MENÚ DIARI

5,35 €/dia
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Cal retornar la butlleta abans del 15 de juliol a secretaria de l’escola, bústia de l’AMPA o el correu
menjador@ampavalldelterri.cat
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms (Alumne)
Nom i Cognoms:
*Pare,mare i/o tutor
DNI:

Telefon:

/

Adreça:

C.P:

Correu electrònic
Núm. de Compte:*

ES______ __________ __________ __________ __________ __________

Observacions / al·lèrgies:
(adjuntar full metge)

*Els alumnes de Palol de Revardit no cal omplir les dades bancàries.

Servei de Menjador
FIX (tots els dies)
FIX DISCONTINU (dies fixos de la setmana)

Dill.

Dim.

Dmc.

Dj.

Div.

EVENTUAL (dies esporàdics)
Marcar amb una X

Jo __________________________________________________ amb DNI __________________ AUTORITZO
a PLAGESPORT SL a domiciliar el rebut menusal per l’import del servei de menjador escolar inscrit el
meu fill/a ______________________________________ del curs __________ al meu número de compte.

Data i Signatura
*Planificació i Gestió Esportiva SL, tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar la inscripció del seu fill/a menor d’edat al servei de menjador escolar indicada
inclòs el seu pagament, finalitat que es basa en l’execució de la relació contractual establerta. Aquesta informació es comunicarà a l’AMPA, i es conservarà durant el termini que
preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i
oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en
qualsevol moment quan procedeixin i sense que això afecti a la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant Planificació i Gestió Esportiva SL a Avinguda Girona 91, Bxs, de
Sant Gregori, o bé a info@plagesport.com . Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent i per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció
de dades pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

