FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D'ACOLLIDA I MENJADOR

SERVEI ACOLLIDA MATÍ
1- El servei d'acollida del matí comença i acaba el mateix lloc a l'Entitat Ger.
2- L’horari de permanència i el lloc del servei serà de 8:00h a 9:00h.
3 - A les 9:00h. la monitora portarà l'infant al seu grup de casal
4 - Pels dies esporàdics o no assistència la família ha d'avisar a la responsable durant el dia anterior
per gestionar els assistents del dia posterior.
5- L'abonament serà del 50% i es farà per via bancària.
6- Els dies de no assistència no seran substituïts per un altre dia, ja que es farà l'abonament
respectiu aquell dia per tal de no haver-hi confusions

MENJADOR
1- El servei de menjador comença i acaba el mateix lloc a l'Institut Can Puig.
2- L'horari de permanència i el lloc del servei serà de 13:00h a 15:00h.
3- L'horari de recollida serà a les 15:00h per la porta de baix de tot.
4 -Pels dies esporàdics o no assistència la família ha d'avisar a la responsable durant la franja
horària de 9h a 10:00h. del mateix dia o bé del dia anterior.
5- L'abonament serà de 6 € i es farà per via bancària.
6- Els dies de no assistència no seran substituïts per un altre dia, ja que es farà l'abonament
respectiu aquell dia per tal de no haver-hi confusions.

SERVEI ACOLLIDA TARDA
1- El servei d'acollida de la tarda comença i acaba el mateix lloc a l'Institut Can Puig.
2- L'horari de permanència i el lloc del servei serà de 15:00h a 17:00h.
3 -Pels dies esporàdics o no assistència la família ha d'avisar a la responsable durant la franja
horària de 9h a 10:00h. del mateix dia o bé del dia anterior.
5- L'abonament serà del 50% i es farà per via bancària.
6- Els dies de no assistència no seran substituïts per un altre dia, ja que es farà l'abonament
respectiu aquell dia per tal de no haver-hi confusions.

FORMA DE PAGAMENT ESPORÀDICS DE TOTS ELS SERVEIS
El pagament s'efectuarà per mitjà de transferència bancària al:
BANC: Banc Sabadell
NÚM. COMPTE: ES64 0081 0092 1700 0129 0833
DESTINATARI: ESPLAI GER
CONCEPTE: SER.ES-seguit del 1r cognom i nom participant/a.

(ex: ser.es-garciaalbert)

PER COMUNICAR ASSISTÈNCIES ESPORADIQUES O BE ANULACIONS
CONTACTE PER TOTS ELS AVISOS
Per qualsevol dubte o aclariment, i per avisar d'anul·lacions o bé d'esporàdics de qualsevol servei
haureu d'informar al telèfon 649 15 26 69 (Daniela), serà la responsable de coordinar-los.

