Colexio Plurilingüe Compañía de María
SANTIAGO DE COMPOSTELA

SOLICITUDE SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2019-20
DATOS DOS PAIS OU TITORES:
DON/DONA: ______________________________________________________________________________

DATOS DO|s ALUMNO|s
NOME: __________________________________________________ Ano académico 2019-20 CURSO: ______Grupo___
NOME: _________________________________________________ Ano académico 2019-20 CURSO: _______Grupo ___
NOME: _________________________________________________ Ano académico 2019-20 CURSO: _______Grupo ___
NOME: _________________________________________________

Ano académico 2019-20

CURSO: _______Grupo___

O compromiso para usar o servizo de comedor pode ser diario ou para os días da semana que o necesitedes,
segundo as actividades dos vosos fillos.
A inscrición no servizo de comedor será para todo o curso. No caso de necesidade de producir baixa ou alta neste
servizo, comunicarase por escrito antes do día 20 do mes anterior a causar baixa.
PREZOS
Todos os días: de outubro a maio - 120 €/mes (a partir do 3º fillo/a 74 €/mes)
Setembro, decembro e xuño - 98 €/mes
Un día á semana - 28,84 €/mes
Dous días á semana - 53,50 €/mes
Tres días á semana - 79 €
Catro días á semana - 103 €/mes
Tiket diario - 8,20 €

Utilizará o servizo de comedor durante o curso escolar 2019-2020:
setembro
de outubro a maio
xuño
Todos os días
Algún día da semana

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

OBSERVACIÓNS:

Entregar ao titor/a antes do día 18 de xuño

En Santiago, a ......... de .......................................... de 20 ....
Sinaturas
Asdo.: ...........................................................

Asdo.: ............................................................

NOTA: De conformidade cos art. 13 e 14 do Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, informámoslles que poden exercer o seu dereito de acceso, rectificación,
supresión e oposición enviando un correo electrónico a: secretaria@ciamariasantiago.org , axuntando unha fotocopia do DNI para a súa correcta identificación.
Tamén lles informamos que os datos serán conservados durante toda a vida escolar do seu fillo/a e, ao rematar a mesma, será conservado o expediente académico por imperativo
legal.
Lembrámoslles que poden presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se consideran que foron vulnerados os seus dereitos.

Ensinanza 3

15703 Santiago de Compostela

Tel 981 587 500

secretaria@ciamariasantiago.org

