NORMES MENJADOR CURS 2019-2020
•

És obligatori omplir i lliurar la inscripció del curs vigent a la coordinadora del centre, abans de fer ús del
servei.

•

Els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària, tant per els alumnes fixes com esporàdics.
Els rebuts es giraran el 5è dia hàbil de cada mes. NO S’ACCEPTARÀ CAP PAGAMENT EN EFECTIU.

•

Els rebuts de setembre i octubre es giraran al banc el 5º dia hàbil d’octubre. A partir de novembre
s'enviarà el rebut corresponent al mes en curs.

•

Les absències per causa justificada s’hauran de notificar a la coordinadora del servei de menjador abans
de les 9:30h del mateix dia. Es descomptarà l’import de l’absència en el rebut del mes següent, en els
casos que correspongui.

•

Les modificacions de menjador s’han de notificar abans de l’últim dia del mes en curs, enviant email al
correu scolarest.iara@compass-group.es i informant a la coordinadora del menjador.

•

En cas de rebuts retornats s’aplicarà un càrrec de 5€ per cada rebut en concepte de despeses per
devolució. L’empresa podrà denegar l’entrada al menjador en cas d’impagament de rebuts. En el cas de
gaudir de bonificació es notificarà a l’organisme corresponent.

•

EN CAS DE TENIR DEUTE de qualsevol activitat gestionada per Eurest, no es podrà fer ús fins que quedin
tots els rebuts liquidats.

•

Pagament de rebuts amb deute:
o
Mitjançant el caixer automàtic.
o
Mitjançant pagament amb targeta bancària al telèfon 934754405
o
Per transferència bancària

•

Per accedir a la informació específica dels usos del menjador del seu fill/a, podeu consultar:
WEB SCOLAREST: http://iara.eurest.es/scolarest/web/ o APP.
És obligatori el DNI i direcció de correu electrònic del titular del compte bancari

En.........................................................................................amb DNI.....................................................
Usuari del servei de menjador de l’escola.............................................................................................. conec i
accepto el compliment de la normativa de pagament d’ EUREST CATALUNYA.

SIGNATURA I DATA

