NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR LLAR D’INFANTS
CURS 2020 / 2021 * ELS ESCARLETS *
1.- REVISIÓ DE PREUS :
NOTA IMPORTANT: Preus subjectes a variació IVA, en cas de variació s’aplicarà el mes d’entrada en vigor i/o OOFF.
2.- MODALITAT FIXA:

Preu: 4,23 €uros / menú
Famílies nombroses o monoparentals: 3,81 €uros / menú

Pot fer ús del servei en la MODALITAT FIXA l’alumnat que presenti FITXA D’INSCRIPCIÓ degudament
omplerta. El cobrament s’efectuarà mitjançant rebut bancari juntament amb la quota de la llar d’infants els 5
primers dies hàbils de cada mes i per vençut. Els dies de no utilització del servei de menjador, sempre que es
notifiqui a la directora del centre abans de les 9:30h.del mateix dia, tindran un descompte de 2,05 €uros a partir
del 2n dia inclòs i consecutiu.
3.- MODALITAT FIXA DISCONTINU:

Preu: 4,73 €uros / menú
Preu famílies nombroses o monoparentals: 4,31 €uros / menú

Pot fer ús del servei en la MODALITAT FIXA DISCONTINU l’alumnat que presenti FITXA D’INSCRIPCIÓ
degudament omplerta. El cobrament s’efectuarà mitjançant rebut bancari juntament amb la quota de la llar
d’infants els 5 primers dies hàbils de cada mes i per vençut. Els dies de no utilització del servei de menjador,
sempre que es notifiqui a la directora del centre abans de les 9:30h.del mateix dia, tindran un descompte de
2,05€uros a partir del 2n dia inclòs i consecutiu.
En cap cas es podran compensar els dies que no s’hagin especificat a la fitxa d’inscripció.
En cas d’utilitzar el servei un altre dia diferent a la fitxa d’inscripció es cobrarà com EVENTUAL.
4.- MODALITAT EVENTUAL:

Preu: 5,23 €uros / menú
Preu famílies nombroses o monoparentals: 4,81 €uros / menú

Pot fer ús de servei en la MODALITAT EVENTUAL l’alumnat que presenti FITXA D’INSCRIPCIÓ degudament
omplerta,i sempre que es notifiqui a la directora del centre abans de les 9:30h del mateix dia. El cobrament
s’efectuarà mitjançant rebut bancari juntament amb la quota de la llar d’infants els 5 primers dies hàbils de cada
mes i per vençut
5.- BERENAR:

Preu: 1,50 €uros / menú
Preu famílies nombroses o monoparentals: 1,35 €uros / menú

6.- REBUTS RETORNATS:

Les famílies que tinguin dos rebuts pendents de liquidar, no podran utilitzar el servei de menjador escolar.
Davant l’acumulació d’un segon retornat o tres rebuts retornats consecutius (sens perjudici que hagin estats
abonats) s’informarà a la direcció del centre i a la persona responsable del servei de menjador, que l’usuari o
usuària NOMÉS podrà fer ús del servei de menjador escolar mitjançant la MODALITAT EVENTUAL fins a final
de curs.
7.- INSCRIPCIÓ:

Fitxa d’inscripció: El període d’inscripció és del 8 al 21 de setembre de 2020 A LA LLAR D’INFANTS s’ha
d’adjuntar el carnet de família nombrosa, monoparental i /o certificat mèdic (en els casos d’intoleràncies
alimentàries) Cal omplir la fitxa d’inscripció, indiferentment de la modalitat que s’esculli (fixa, fixa
discontinu, eventual).
8.- ALTRES:

És responsabilitat de la família informar a la directora del centre de les intoleràncies alimentàries dels seus
fills/es, justificades amb certificat mèdic. El certificat mèdic cal aportar-lo cada curs escolar actualitzat.
El preu de famílies nombroses/monoparentals s’aplicarà indistintament al nombre de fills/filles que
utilitzin el servei.

NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR LLAR D’INFANTS
CURS 2020 / 2021 * ELS ESCARLETS *
DADES FAMILIARS
CAL OMPLIR TOTS ELS CAMPS AMB LLETRA MAJÚSCULA (excepte l’adreça electrònica).
Cognoms pare / mare / tutor / tutora
Nom pare / mare / tutor / tutora
DNI / NIF / PASSAPORT

Adreça familiar, núm., pis / porta

Codi Postal

Telèfon (s) de contacte
DADES DE
L’ALUMNAT

Població

Adreça Electrònica

(*) MODALITAT:

Cognoms Alumne / a

FIXA o FIXA DISCONTINU: (domiciliació bancària obligatòria).
EVENTUAL: (domiciliació bancària).
Nom Alumne /a
Curs escolar
Modalitat (*)

Cognoms Alumne / a

Nom Alumne /a

BERENAR:

SI

Curs escolar

Modalitat (*)

NO

FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL (cal adjuntar còpia del carnet):
AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES:

SI

NO

SI

NO

Indicar quines
(cal aportar certificat mèdic actualitzat).

FIXA DISCONTINU: Cal especificar dies de servei, en cap cas es compensaran amb altres dies.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES



Accepto la normativa adjunta i les condicions d’ús del servei de menjador aprovades pel Consell Escolar el dia



Autoritzo la domiciliació bancària dels rebuts per a l’ús del servei de menjador escolar (Modalitat Fixa i Fixa
Discontinu).

DADES BANCÀRIES
CAL OMPLIR I SEGELLAR EN MAJÚSCULA
Cognoms i nom de la persona titular

DNI / NIE / PASSAPORT

COMPTE BANCARI
ENTITAT

OFICINA

DIGIT
CONTROL

COMPTE CORRENT

Signatura Pare / Mare / Tutor / Tutora

Diligència de conformitat de l’entitat bancària

DATA:

DATA:

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer de L’Ajuntament de Sant Gregori i s’utilitzaran exclusivament
per a la seva administració i per fer arribar informació de les seves activitats i serveis. En qualsevol moment vostè
pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació a les seves dades, tot adreçant-se a
l’Ajuntament de Sant Gregori.

