COMO DAR DE ALTA A UN ALUMNO/A?
DIETAS

A continuación describimos a maneira de darse de alta no curso 2015-2016:
Contratarase o servizo de comedor mediante a entrega do formulario “modelo 1” (alta no comedor):



Antes do 5 de setembro do 2015



Antes do día 26 do mes anterior ó comezo do uso do comedor. (*sempre que haxa prazas dispoñibles no mesmo)



Alta extraordinaria (*con posterioridad o dia 26 de cada mes):



Dieta Branda: avisar á oficina antes das 11:00 da mañá.



Dietas Especiais (p.ex. enfermedad celíaca): entrega do “modelo 4” no momento da inscrición.

FORMA DE PAGO

-

Abonarase en proporción dos días que queira facer uso do servizo de comedor.



Sempre mediante domiciliación bancaria, nos 10 primeiros días do mes (salvo nos meses de setembro e outubro).

-

Alta suxeita a disponibilidade de prazas e con efecto a partir do 5º día desde a entrega da inscrición.



No caso de altas extraordinarias, o recibo pasarase no mes seguinte á entrega do formulario de inscrición.



* Alumnos esporádicos: pago “in situ” a través do “sistema de vales”.

COMO FACER USO DO SERVIZO DE FORMA ESPORÁDICA?
Haberá que avisar á oficina (981.126.627), antes da 13:00 do día no que fora a facer uso do comedor.

COMO DAR DE BAIXA A UN ALUMNO/A
CONDICIÓNS DE USO DO SERVIZO?

OU

MODIFICAR

CANTO CUSTA O SERVIZO DE COMEDOR?
AS
Curso 2015-2016 - comedor

(p.ex. pasar da modalidade fixa 2 días, a fixa 4 días)
Débese entregar o formulario “modelo 2” antes do día 26 do mes anterior na que tivera que facer efecto. E imprescindible
que se entregue a persoal de Jardanay e estes asinen a data e hora de entrega do formulario.

FORMULARIOS
Formularios tipo:


Modelo 1: inscripción e alta no servicio de comedor



Modelo 2: modificación no uso do servizo ou baixa no mesmo



Modelo 4: comunicación de alerxias ou intolerancias alimentarias

Formularios a súa disposición en:


Secretaría do C.P.I. e web da ANPA



Oficinas de Jardanay SL (rúa Menéndez Pelayo nº 12, 1º izq., A Coruña).

Entrega de formularios debidamente cubertos e asinados:


Na Secretaría do C.P.I.

Modalidade

Prezo

Fixo mensual

77.55

Fixo 4 días

63.65

Fixo 3 días

48.22

Fixo 2 días

32.32

Fixo 1 día

16.26

Esporádico

5.65

DESCONTOS
Cando existan dous irmáns acudindo ó comedor, existirá un desconto do 10% para a modalidade menos onerosa. Se son tres
ou máis irmáns, o desconto será do 12% tamén nas modalidades menos onerosas.

MÁIS INFO
OFICINAS JARDANAY: Menéndez Pelayo 12, 1ºIzda. A Coruña / Teléfono: 981 12 66 27 / fax: 981 120 805
(9:00h. a 20:00h.)

