Inscripció servei de menjador curs 2017-18
DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS ALUMNE

CURS

ADREÇA

CODI POSTAL

NOM I COGNOMS
MARE/PARE/TUTOR/a LEGAL
MÒBIL 1

MÒ B I L 2

MAIL 1

MAIL 2

MENJADOR SETEMBRE – JUNY
Marqueu amb una X els dies en que fareu ús del servei de menjador.
setembre

Octubre-juny

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

PREUS
5 dies setmanals
4 dies setmanals
3 dies setmanals

Quota *
octubre a
maig
122,22 €
97,78 €
73,33 €

setembre
61,11 €
48,89 €
36,67 €

juny
61,11 €
48,89 €
36,67 €

1 o 2 dies setmana preu com esporàdic 6,80 €/dia

* Els preus
l’arrodoniment

mensuals

poden

variar

degut

a

* S’han calculat en funció de 6,25 €/dia x 176 dies
lectius/curs dividit entre 9 quotes (són 10
mensualitats; 8 senceres i 2 ½ quotes)
* Les famílies nombroses o monoparentals gaudiran
un 10% de descompte.

Doble Via, sccl – Pç d’Aigüallonga s/n (08198) La Floresta

telf.: 935442628

Mail: menjador.ielesvinyes@doblevia.coop

AL·LÈRGIES / MENÚS ESPECIALS
És al·lèrgic/a (cal adjuntar informe mèdic):
Per això demano menú sense: Lactosa 

Gluten  Altres:

Menú vegetarià 
Per conviccions religioses demano menú sense porc 
He sol·licitat a Serveis Socials la beca per el menjador escolar per aquest curs 2017-2018 

AUTORITZACIÓ PER LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 Autoritzo a Doble Via, SCCL a fer efectius els cobraments dels rebuts corresponents a les activitats de menjador en que
participem.

IBAN
E

ENTITAT

DADES BANCÀRIES
AGÈNCIA
DC

NÚM. DE COMPTE

S

Titular del compte: ............................................................ DNI.................................Data ___/___/20___ Signat

AUTORITZACIONS

 Autoritzo al meu fill/a assistir al servei de menjador acceptant els criteris pedagògics marcats per la direcció, fent
extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que sigui necessari adoptar en cas d’extrema urgència
i sota la direcció facultativa pertinent.

 Autoritzo a DOBLE VIA (Serveis Socioeducatius) SCCL a que puguin fer servir les imatges del meu fill/a amb finalitats
de publicitat i comunicació de les activitats del menjador de l’IE Les Vinyes.

Signat

Castellbisbal,

de

del 2017.

La signatura d’aquest full pressuposa l’acceptació de les condicions del servei i de la normativa
Les dades personals que ens faciliteu quedaran recollides en un fitxer de DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS), SCCL, amb finalitat exclusivament estadística i
d’informació de les nostres activitats i serveis. Podeu adreçar-vos a la nostra cooperativa per tal d’exercir els drets d’oposició, rectificació i cancel·lació.

Doble Via, sccl – Pç d’Aigüallonga s/n (08198) La Floresta

telf.: 935442628

Mail: menjador.ielesvinyes@doblevia.coop

