
Nom, cognom nen/a:                                                                                  Curs noi/a:

FITXA INSCRIPCIÓ 

MENJADOR 

INSTITUT VALLÈS 

Adreça:                                                                                      Població:

Nom mare i pare:                                                      

Telfs. contacte:                                                      

Correu electrònic:                                                      

Alguna malaltia coneguda:

Al·lèrgia/Intolerància:

Marqueu amb un X la casella que trieu:

El pagament del menjador es pot  realitzar de dues maneres diferents :

· Domiciliació bancària

· Efectiu a l’escola.

Pagament en efectiu al menjador escola

S’ha de fer el pagament del 1 al  5 de cada mes al menjador de l’escola de 8h a 11h del matí.

Si no feu efectiu el pagament durant aquests dies se us donarà de baixa del servei.

Domiciliació bancària nº. ______________________________________________________________________

Es passarà el rebut pel banc del 1 al 5 de cada mes. Si no es efectiu es donarà de baixa del menjador. 

Un cop regularitzada la situació es pot tornar a utilitzar el servei de menjador després de pagar les 

despeses ocasionades per l’import de 3€ i no es podrà optar a l’opció de domiciliació bancària.

Havent de fer els pagaments en efectiu. Cal adjuntar fotocòpia número de conte bancari.

1)

2)

Signatura del titular:

Dies que farà ús del menjador:            Dilluns         Dimarts        Dimecres        Dijous         Divendres

Preu menjador fixe : 4,50€/dia € Preu menjador esporàdic: 5,50€

Es considera fixe a partir de 3 dies /setmana.

Autoritzo a poder fer ús d’imatges on aparegui el meu fill/a a nivell intern empresa

Autoritzo a poder fer ús d’imatges on aparegui el meu fill/a dins pàgina web

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.
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