FULL D’INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR 2018 - 2019
• IES Serrat i Bonastre _ menjador escolar 2018 – 2019
DADES DE L’ALUMNE/A (per omplir en majúscules)
Nom i cognoms:……………………………...................................................…………………….....................Curs: …………....
Adreça postal: ...…………………………..........…..……................................................................................………….…....
----------------------------------------------------------------DADES FAMILIARS
Familiar 1

Nom i cognoms: ........................................................................................................................
Mail: .................................................................................... Telèfon:........................................

Familiar 2

Nom i cognoms: ........................................................................................................................
Mail: .................................................................................... Telèfon:........................................
-----------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE
Observacions addicionals que cal que coneguem: al·lèrgies, malalties, ...
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------

AUTORITZACIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR
Jo, .............................................................................................................................., amb DNI/NIE o passaport
..........................................., autoritzo el meu fill/a a assistir al servei de menjador del IES Serrat i Bonastre,
certifico que les dades indicades anteriorment són correctes i que tinc coneixement que són necessàries per
a l’empresa Àbac, pel seu bon funcionament.

Aquesta autorització és vàlida per a les decisions mèdiques que sigui necessari prendre en cas d’urgència.
També inclou els drets d’imatge de les fotografies que es puguin fer dels participants.

Data
.............. de ........................ del 20.....

Signatura pare/mare/tutor/tutora

FULL D’INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR 2018 - 2019
DADES DE PAGAMENT
Marqueu amb una X els dies escollits.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esporàdic

-

Preu del menjador usuaris habituals (més d’un dia a la setmana) 6,70€ / dia

-

Preu del menjador usuaris esporàdics (un dia a la setmana)

-

Els usuaris esporàdic per poder fer ús del servei de menjador hauran d’avisar amb antelació o

7,20€ / dia

abans de les 10:00 a.m. El Servei es cobrarà al final de mes, es girarà un rebut mensual amb
l’import corresponent.

Sol·licitud de beca. Indiqueu amb una X si l’heu sol·licitat.

–
–

Nº DE COMPTE BANCARI (IBAN)
Nom del titular del compte................................................................................. DNI.........................................
Com a titular del compte autoritzo a Àbac Serveis Pedagògics SL que carreguin els imports corresponents de
les activitats escollides.
E

S

En el cas que es retorni un rebut, la família tindrà quinze dies per realitzar el pagament amb targeta i s'aplicarà
un sobrecost de 5 €.

Data
.............. de ........................ del 20.....

Signatura titular del compte

Protecció de Dades . De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament
per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps
imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de
protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les
quals han estat sol·licitats a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedits,
segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionades
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.

