Colexio Plurilingüe A Inmaculada
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 2 - 27002 LUGO
Teléfono 982.28.03.92 - Fax 982.28.08.17
cpr.inmaculada@edu.xunta.es

CURSO 2022- 2023
SERVIZO DE COMEDOR
Alumno/a………………….………………………………………….Curso……….Etapa……...
Pai/nai/titor/a legal………………….…………………………………… DNI………………….
Alerxia a algún tipo de alimento …………………………………………………………………
(Proporcionar xustificante médico no seu caso)
Día de comezo de uso do servizo: ………………………………………
Días que se desexa utilizar o servizo (marcar cunha X):

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Forma de pago: ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO SEPA
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o debedor autoriza a HH. Maristas Provincia Compostela a enviar instrucións á entidade do debedor
para adebedar á súa conta e á entidade para efectuar os pagamentos na súa conta seguindo as instrucións do Colexio Marista A Inmaculada. Como
parte dos seus dereitos, o debedor está lexitimado ó reembolso pola súa entidade nos termos e condicións do contrato subscrito coa mesma. A
solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data de pagamento en conta. Pode obter información adicional sobre
os seus dereitos na súa entidade bancaria.
UNHA VEZ ASINADA ESTA ORDE DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA Ó ACREDOR PARA A SÚA CUSTODIA.

Nome acredor: Colexio Marista A Inmaculada
Dirección: Avda. Anxo López Pérez, 2 – 27002 Lugo
único

Identificador acredor: ES19002R2700029H
Tipo de pago: _ X_ Pago recorrente
_ _ Pago

Referencia orden domiciliación: COMEDOR
Nome alumno/a:

Nome debedor (pai/nai):
Sinatura debedor:

CURSO :

Dirección:
NIF:

CONTA EN FORMATO IBAN

E S

Asinado: ___________________

Lugo, _____ de ____________ de 20_____

Colexio Plurilingüe A Inmaculada
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 2 - 27002 LUGO
Teléfono 982.28.03.92 - Fax 982.28.08.17
cpr.inmaculada@edu.xunta.es

O custo deste servizo é de:






123 € mensuais se se usa de luns a venres (6,15 €/día)
98.40 € se se usa 4 días á semana.
73,80 € se se usa 3 días á semana.
49,20 € se se usa 2 días á semana.
24,60 € se se usa 1 días á semana.

O uso regular do servizo cargarase en conta a mes vencido. Se o uso deste servizo é
esporádico, ten un custo de 7 € por día, que debe facerse efectivo ó recoller o tícket
na portería do centro.

