ESCOLA LA BÒBILA
SERVEI DE ACOLLIDA DE MATÍ CURS 2017/18
El servei començarà el dia 12/09/2017 i finalitzarà el dia 22/06/2018.
USUARIS FIXOS
Preus:

De 07:30 a les 08:00 i fins les 09:00
42 € mensuals
(Si la quantitat de usuaris diaris es inferior a 4 el servei es suprimirà, prèvia
comunicació, el mes següent).


De 08:00 fins les 09:00

36 € mensuals

Forma de pagament: Mitjançant domiciliació bancària per mes avançat “El
cobrament mensual del servei d’ acollida s’efectuarà dintre dels 5 primers dies hàbils
del mes en curs del servei.
Els impresos de “Ordre” per fer la domiciliació bancària, s'han de retornar
omplerts a la coordinadora abans del dia 19 de setembre, (obligatori per
tots els alumnes). Els alumnes que no entreguin aquest document
complimentat, hauran de pagar com esporàdics.
En cas de retorn d’un rebut o de no pagament en el termini estipulat,
l’empresa informarà, via telefònica i mitjançant carta lliurada en mà a l’alumne/a, i/o email, i/o burofax, al tutor/a, de la quantitat pendent de pagar, incloses les despeses
bancàries generades i gestió que seran de 5 €, al compte bancari on fer l’ingrés, amb
un termini de 3 dies a contar des de el dia següent de la notificació, perquè es
pagui el rebut. Si no fos així, suposarà automàticament la suspensió del servei i del
cobrament domiciliat. Fins que no es pagui el deute no es podrà utilitzar el servei ni
com esporàdic.
Si un alumne/a ha fet l’abonament mensual i decideix donar-se de baixa, ho
ha de comunicar obligatòriament per carta a l’administració de Àgora Càtering S.L..
La carta s’ha de lliurar a la coordinadora de menjador o a Secretaria. L’empresa
comptabilitzarà la baixa a partir del mes següent a la recepció de la carta.

USUARI OCASIONAL ( ESPORÀDIC)



De 07:30 a les 08:00 i fins les 09:00
De 08:00 fins les 09:00

4 € dia
3.5 € dia

S’abonarà el mateix dia a la coordinadora o a la monitora del menjador.

ALIMENTANT EL PRESENT, ALIMENTANT EL FUTUR
R.M. de Barcelona, Tomo 38602, folio 213, Hoja B 328386. NIF B64209299
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