INFORMACIÓ DE PAGAMENT COMENSALS HABITUALS-CEIP CAN MISSES

GESTIÓ

Són habituals aquells comensals que utilitzen el menjador com a mínim 3 dies FIXES a la setmana.
Els dies s’han de fixar al calendari abans de començar el mes, podent modificar el dies durant el mes
en curs, però essent efectius a partir del mes següent.
Si s’apunta al calendari un dia que no estava fixat com habitual, es cobrarà com a menú esporàdic.
El servei de menjador finalitza a les 16:00 hrs. Les famílies que no assumeixin aquest horari, seran
penalitzades amb 2.75€ i a partir de les 16 :15 hrs. es posarà en marxa el protocol d’atenció al nen/nena.
Aquelles famílies que reiteradament no marquin la falta d’assistència al calendari de la seva APP
poden perdre la plaça del menjador.

Recordem a les famílies que son 100% responsables de auto gestionar el menjador dels seus fills/es a
través de la APP. Les factures es creen automàticament amb la informació del calendari de la seva
aplicació. Si tenen algun problema hauran de contactar amb la oficina el mateix dia per poder arranjar la
factura del dia en curs.

QUOTES
Preu: 6,87€ / dia; Descompte 10% germans: 6,18€ / dia
Quota mensual: es calcula segons els dies lectius del mes en curs.
Mètode de pagament: Rebut bancari. S’emet la factura per avançat durant els primers cinc dies del
mes corresponent. Els dies de setembre que hagin fet ús del menjador, es cobraran juntament amb el
mes d’octubre. El doble rebut s’emetrà la primera setmana d’octubre.
Rebuts retornats: tindran un recàrrec de 5€ per despeses de gestió i s’haurà d’ingressar al compte
bancari ES67 2038 3493 66 6000094884 la quota pendent més el recàrrec abans del dia 20 del mes
en curs per no perdre la plaça del menjador.

DESCOMPTES
Descompte del 10% de la quota per a famílies amb 2 comensals que facin ús del menjador de forma
simultània.
Seguint el plec tècnic de la “Conselleria d´Educació i Formació Professional” les devolucions
per falta d’assistència es realitzaran segons el punt 10.2:se realitzaran segons el punto 10.2:

INFORMACIÓ DE PAGAMENT COMENSALS ESPORÀDICS-CEIP CAN MISSES

GESTIÓ
Son esporàdics aquells comensals que fan ús el menjador menys de 3 dies FIXES a la setmana.
Poden apuntar-se a l’APP fins a les 9:15h. del dia en curs. Passada la hora marcada no es permetrà l’ús
del menjador.

Recordem a les famílies que son 100% responsables de auto gestionar el menjador dels seus fills/es a
través de la APP. Les factures es creen automàticament amb la informació del calendari de la seva
aplicació. Si tenen algun problema hauran de contactar amb la oficina el mateix dia per poder arranjar la
factura del dia en curs

QUOTES
Preu: 7,56€ / día; Descompte 10% germans: 6,80€ / dia
Quota mensual: Es calcula segons els dies que hagi marcat en el seu calendari de la APP o del Accés
Web..

Mètode de pagament: Rebut bancari. S’emet la factura a mes vençut.
Rebuts retornats: tindran un recàrrec de 5€ per despeses de gestió i s’haurà d’ingressar al compte
bancari ES67 2038 3493 66 6000094884 la quota pendent més el recàrrec abans del dia 10 del mes
en curs per no perdre la plaça del menjador

DESCOMPTES
Descompte del 10% de la quota per a famílies amb 2 comensals que facin ús del menjador de forma
simultània

