Estimados Pais/Nais:
A Fundación Belarmino Fernández Iglesias desexa darlles a benvida a este novo curso
escolar 2020/2021 e infórmalles de que dende o mes de Outubro e ata o próximo mes de Maio
ofrecerémoslle o servizo de comedor. Así pois, xuntamos información de interese de ditos servizos.
1. O prezo do servizo que prestaremos será de:

COMEDOR

MENSUAL

ESPORÁDICO (prezo/día)

85,00 €

7,50 €

Esporádicos: para a utilización do servizo esporádico é necesaria a compra dun bono á hora
do recreo na cafetaría do Centro, bono que deberá ser consumido no mesmo día da súa
compra.

2. O servizo de comedor terá lugar de luns a xoves nos meses de Outubro a Maio.

3. O pago do servizo será por adiantado e farase mediante domiciliación bancaria os días 10 de
cada mes á Fundación Belarmino Fernández Iglesias. En caso de devolución de recibos,
cobraráselle aos usuarios a cantidade de 6,00 €.

4. O impago dun recibo significará a baixa automática do servizo ao mes seguinte, de non
ter recibido xustificante de pagamento do mesmo. Recoméndase avisar ao banco da
domiciliación do recibo para que non haxa devolucións.

5. As baixas ou modificacións deberán ser notificadas en secretaría antes do día 10 do mes
anterior. De non ser así, deberase aboar toda a mensualidade.

(Existen a súa disposición impresos de baixa/modificación na secretaría do Centro).
6. En caso de dieta médica específica, deberá entregar informe facultativo.

7. Para formalizar a inscrición será necesario entregar aos titores o formulario de domiciliación
cumplimentado antes do día 30 de Setembro.

8. O custo do servizo será igual os meses de Outubro a Maio.

9. Tódolos usuarios teñen a opción de pagar, ao comezo do servizo, o custo do servizo
completo (8 meses).
10. O uso do comedor é persoal e non pode facer uso do mesmo outro alumno/a no seu nome.
Así pois, agradecémoslle a atención prestada e confiamos en satisfacer as necesidades que o
seu fillo/a require.
Atentamente quedamos a súa disposición ante calquera dúbida que se lle puidese plantexar no
telefono 982 460 469.

