ESCOLA ESCOLA NOVA

MENJADOR

CURS 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que Dacor Educació i Esport és l’empresa responsable del servei
de monitors/res i de la gestió directa del menjador i Escolarest l’empresa de
cuina.
Per al bon funcionament del servei, cal tenir present:
L’horari de menjador és de 12.30h a 15.00h. Durant la jornada intensiva és de
13.00h a 15.30h.
Es considera usuari fix el que es queda mínim 3 dies a la setmana.
El preu del MENÚ FIX és de 6,20€
El cobrament es farà els primers dies de cada mes (del 5 al 15) mitjançant
domiciliació bancària. El mes de setembre, però, es passarà a partir del 20 del
mateix mes. En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de 5,00 € en
concepte de despeses bancàries. El rebut retornat caldrà fer-lo efectiu abans
d’iniciar el següent mes a la coordinadora del menjador, en cas contrari es
procedirà a donar de baixa del menjador.
Per a la gestió i venda de MENÚS ESPORÀDICS:
De dilluns a divendres, a la secretaria del centre de 9.05h a 9.30h
El preu del menú esporàdic és de 6,80€
Les absències de menjador cal notificar-les al mòbil del servei de menjador
abans de les 9.30h i seran abonades pel cost total de l’import.
El servei de PIC-NIC s’ofereix quan hi ha una sortida fora del centre (no
colònies) i per demanar-lo o renunciar-hi cal emplenar el full que es dóna a inici
de curs. El preu del menú de PIC-NIC és de 4,95€. La diferència del cost de
PIC NIC amb el menú normal s’abonarà el mes següent.
Els dies de colònies no es facturaran.
Qualsevol alta, baixa, canvi de número de compte, s’ha comunicar a la
coordinadora de menjador abans del dia 5 del mes anterior, per tal
d’actualitzar-ho en els rebuts.
Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el rebut del mes de
setembre.
COORDINADORA: SUSANA JIMÉNEZ Telèfon: 657 316 867
Email:
menjadorescolanova@gmail.com

Cordialment
Dacor Educació i Esport

