Benvolguts pares i mares
Aquest curs escolar2020-21, degut a la pandèmia que estem vivint, ens hem vist en l'obligació de reorganitzar
el servei de menjador d'una manera més segura, complint els protocols de sanitat, i evitant en la mesura del
possible l'entrada al centre escolar.
Aquest any, els usuaris de menjador s'han d’inscriure abans, i els pagaments s'efectuaran per domiciliació
bancària mensual. Adjuntem el formulari per emplenar (retornar-lo signat per mail a menjador@smsofia.net)
ALUMNE/A: .........................................................................................
CURS: ..................................................
(marcar amb una X)

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

● Si té alguna intolerància o al·lèrgia a algun aliment ens han d'adjuntar el certificat mèdic
El preu mensual serà en funció dels dies lectius, els que no es quedin el mes sencer se'ls comptarà la part
proporcional. El rebut es passarà per banc els 5 primers dies del mes, en cas de devolució del rebut es
generaran unes despeses de devolució.
En cas que l'alumne per malaltia no hagi d’accedir a el centre, pot avisar ABANS DE LES 9:30 al correu
menjador@smsofia.net, i se li abonarà el menú en el rebut del mes següent, en cas de no avisar o avisar més
tard d'aquesta hora es facturarà el menú d'aquest dia.
Per als que tinguin la necessitat de deixar l'alumne un sol dia, podran apuntar-lo al mail
menjador@smsofia.net abans de les 9:30. Aleshores, se’ls enviarà un tokapp sol·licitant-los els pagament
d’aquest tiquet . Més tard d'aquest horari no es podran fer reserves per dinar.
En cas de causar baixa del servei de menjador hauran de notificar-ho abans de final de mes, per evitar que se'ls
cobri el rebut del mes següent.
ADJUNTEM ELS PREUS MENSUALS DEL MENJADOR ( de dilluns a divendres)
MES Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
PREU
123,75
173,25
165,00
115,50 123,75 156,75 173,25 123,75 165,00 132,00
Els que tinguin tiquets de l'any anterior, hauran de passar per secretaria per deixar-nos els tiquets i se'ls
abonarà l'import en el seu compte bancari.
Observacions: (indicar a partir de quin mes serà alta al servei)_________________________
_____________________________________________________________________________
Signatura Pare/Mare o tutor

