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AULA MATINAL CONCELLO DE PONTEAREAS
1. NOME E APELIDOS DO PAI/NAI_________________________________________

AULA MATINAL CONCELLO DE PONTEAREAS
Condicións:
-

usuarios é inferior a dita cantidade a EMPRESA ENREDOS ANIMACIÓN poderá

2. ENDEREZO _________________________________________________________

valorar o peche de dito servizo ou o traslado para outro centro e que unha monitora

3. POBOACIÓN _________________________ TFO ___________________________
4. COLEXIO ____________________________ 5. EMAIL _______________________
5. OBSERVACIÓNS _____________________________________________________
C CURSO

NOME E APELIDOS DO ALUMNO

Este servizo está ofertado para un mínimo de 10 usuarios. Cando o número de

os acompañe o centro de procedencia.
-

O cobro realizarase entre o 1 e o 10 de cada mes, mediante domiciliación bancaria,
exceptuando os usuarios do servizo por días soltos, que o realizaran en efectivo no
mesmo momento do uso do servizo solicitando a monitora un recibo como

INICIO:_________________

xustificante de pago.
-

Se por causa do o usuario o recibo sexa devolto, o mes seguinte asumirá o cargo de
4€ por motivos de gastos de xestión e comisións bancarias.

MES COMPLETO __________________25,50 €

SEGUINTES IRMÁNS __23 €

-

O impago non xustificado suporá a baixa temporal do alumno deste servizo ata ao
pago do recibo, se se repite daremos baixa definitiva.

QUINCENA_______________________15,30 €
DÍAS SOLTOS_____________________ 4,50€

-

BONO ENREDOS______20€

COMUNICACIÓN POR ESCRITO vía mensaxe WhatsApp ou mail antes do 25 do mes
en curso, para ser baixa no seguinte mes, do contrario cobrarase a modalidade que

ACEPTO AS CONDICIÓNS DO SERVIZO

se inscribiu o usuario.

NOME DO TITULAR DACONTA____________________________________________
IBAN

ENTIDADE

OFICINA

Para dar baixa voluntaria ou cambio na modalidade da actividade é NECESARIA A

DC

Nº DE CONTA

-

Os meses de Setembro e Xuño realizarase o 20 % de desconto.

-

Creación BONO ENREDOS 6 DÍAS, está pensado para as familias que necesitan o uso
da Aula Matinal en momentos puntuais durante a duración do curso escolar. Cada

Mediante a firma desta orde de domiciliación o debedor autoriza a Enredos
Animación a enviar a orde de cobro á entidade recorrente na súa conta, e a
entidade para efectuar os adeudos seguindo as instrucións do acredor. Como
parte dos seus dereitos, o debedor está lexitimado ó reembolso pola súa entidade
nos términos e condicións subscritos coa mesma.
FIRMA DO TITULAR:

persoa que precise este bono, acercarase a monitora de dito servizo, realizará o
pago en efectivo ou transferencia e dende ese momento poderá desfrutar da aula
matinal. Un bono será valido só para irmáns.
De conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
persoal(LOPD), informámolo/a que os datos incorporados no presente documento serán tratados de
xeito confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro cuxa responsabilidade pertence a Enredos
Animación con domicilio na Avda de Galicia nº 41, onde vostede poderá exercitar en todo mometo os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición .

