COMISSIÓ DE MENJADOR

10 Febrer 2017

Hola a tots els usuaris del servei de menjador de l’escola!
Com ja sabeu, el menjador és un servei que gestiona l’ AMPA, aquest any som tres els
responsables de fer el seguiment del servei. Us podreu adreçar a nosaltres en
qualsevol moment per a qualsevol dubte o aclariment que necessiteu a través del
correu electrònic info@ampacansorts.org i us contestarem el més aviat possible.
Aprofitem la circular per informar dels canvis o recordar els aspectes de més
importància per als usuaris que s’han dut a terme en la renovació del contracte amb
l’empresa de Càtering:
-

Es considera alumne fixe el que fa ús del menjador un mínim de 2 dies concrets
a la setmana durant tot el curs.

-

En el cas d’excursió l’alumne té l’opció de triar un picnic preparat per l’empresa
de Càtering (per al mateix preu del menú diari) o bé no sol·licitar el picnic i
portar el dinar de casa (es farà el retorn íntegre del preu del menú diari en el
pròxim rebut). S’ha d’informar a l’ inici del curs emplenant el corresponent
formulari facilitat per l’ empresa de Càtering.

-

Faltes al servei de menjador:
 Es considera falta avisada sempre que sigui abans de les 10.00h a la
coordinadora del servei. En aquest cas es farà un retorn de 4€ del preu del
menú al pròxim rebut.
 En el cas de malaltia, es farà el retorn de 4€ diaris durant els 3 primers
dies, a partir del 4rt dia i amb aportació del justificant mèdic es farà el
retorn íntegre del preu del menú des de el primer dia.
 En el cas d’avisar d’una falta amb un període de 7 dies d’ antelació com a
mínim, es farà el retorn íntegre del preu del menú del dia en concret.

Després de les visites fetes al menjador per l’equip de la comissió de menjador i les
gestions corresponents, s’ha procedit a efectuar els següents canvis en el servei:
-

Compra d’un altaveu portàtil per a les activitats de lleure.
Incorporació d’un nou monitor.
Obtenció de noves safates inoxidables amb més capacitat de gramatge.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos i BON PROFIT!

