
                                   
                                                         Concello de Betanzos                                                      

                                                                                           Praza de Galicia, n.º 1                                         www.betanzos.net                
                                                                                        15300 Betanzos  (A Coruña)                             https://sede.betanzos.es           
                                                                                               Tel. 981 770 011                                           correo@betanzos.net             
                                                                        Fax 981 776 529                       

                                               

SOLICITUDE DE PRAZA NO COMEDOR ESCOLAR

PAI/NAI OU TITOR/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

      
DATOS DO/A ALUMNO/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: CURSO:          INFANTIL (curso:            )              PRIMARIA (curso:           )

DATA DE NACEMENTO:

ENDEREZO (cubrir en caso de non coincidencia co do pai/nai ou titor/a):

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

SOLICITO 

XANTAR: L         M          M          X          V ESPORÁDICO CALENDARIO DÍAS / QUENDA LABORAL DATA DE INICIO:

MADRUGADORES/AS CON ALMORZO
                              
L           M           M           X            V

ESPORÁDICO CALENDARIO DÍAS / QUENDA LABORAL DATA DE INICIO:

MADRUGADORES/AS SEN ALMORZO
                                                
L           M           M          X            V  

ESPORÁDICO CALENDARIO DÍAS / QUENDA LABORAL DATA DE INICIO:

ALERXIA OU INTOLERANCIA ALIMENTARIA (deberá achegar un xustificante ou informe médico actualizado)           SI             NON

ALIMENTO/S:

DATOS BANCARIOS DO/A PAGADOR/A DO SERVIZO*

IBAN: E S ENTIDADE: SUCURSAL DC N.º CONTA

SWIFT BIC: (en caso de non coñecelo deixalo en branco)

 LUGAR: DATA: SINATURA (do/a titular da conta):

*Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o/a debedor/a autoriza ao acredor a enviar as instrucións á entidade correspondente para ingresar na súa conta
e á entidade para efectuar os adebedamentos na súa conta segundo as instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos o debedor está lexitimado a que a súa
entidade lle reembolse o correspondente nos termos e condicións do contrato subscrito con esta. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito
semanas seguintes á data do débito en conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira. A sinatura desta orde supón a
aceptación do tipo de pagamento como pagamento recorrente.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS
De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán obxecto de
tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son
necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición  de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do
documento.
Igualmente, os datos persoais facilitados incorporaranse a un ficheiro dado de alta a nome de Serunion S.A. no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar a admisión do
alumnado no servizo solicitado. O/a solicitante consinte expresamente a comunicación dos seus datos ás empresas que compoñen o grupo Serunion S.A. e a terceiros, cando esta estea legalmente
prevista ou sexa necesaria para o desenvolvemento da relación que o/a une con Serunion S.A. Sen prexuízo de todo o anterior, o/a solicitante poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dirixíndose á: Dereitos LOPD Serunion, Avenida Josep Tarradellas, 34-36, 08029 Barcelona. Así mesmo, informámolo/a que a utilización dos datos facilitados fica sometida á
efectiva renovación do servizo por Serunion S.A., e se esta non se producise os datos facilitados nesta solicitude serán debidadamente cancelados de conformidade co artigo 4.5. da LOPD.
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INFORMACIÓN 

TELÉFONO DE ATENCIÓN AOS PAIS/NAIS 630 363 844 /TELÉFONO DE ATENCIÓN NUTRICIONAL 902 360 030
www.serunion-educa.com / enderezo electrónico galicia@serunion.elior.com

No nome de Serunion é un pracer saudalos e informalos de que o próximo curso seremos a empresa responsable do servizo de comedor no
seu centro, pola concesión do Concello de Betanzos e a colaboración da Xunta de Galicia.

Para efectuar a alta para o curso 2016/2017 deberán presentar a ficha cuberta integramente no Rexistro do Concello de Betanzos entre os
días 1 e 30 de xuño, ambos os dous incluídos. Calquera modificación para setembro sobre a inscrición inicial, se non é bolseiro, deberá
comunicarlla directamente a Serunion antes do 2 de setembro.

LEA ATENTAMENTE AS SEGUINTES NORMAS E ASINE AO PÉ DO DOCUMENTO PARA EXPRESAR A SÚA CONFORMIDADE
COAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIZO:

1. O teléfono de Serunion é o 630 363 844. O horario de atendemento é de luns a xoves de 09:30 h a 14:00 h e de 15:00 h a 18:00 h e os
venres só en horario de mañá. No verán, do 1 de xullo ao 31 de agosto, só atendemos en horario de mañá. En ningún caso se atenderán
SMS. Tamén pode contactar connosco en galicia@serunion.elior.com.
A petición da alta, baixa ou modificación do servizo durante o curso, ou a información do programa de días de asistencia para o mes, no
caso do calendario de días ou quenda laboral, deberá comunicarlla directamente a Serunion antes do día 25 de cada mes e farase efectiva ao
mes seguinte. Noutro caso deberá pagarse a mensualidade.
Este curso só será necesario comunicarlle ao Concello as baixas e modificacións correspondentes aos/ás usuarios/as con bolsa deste.
Se desexa anotar ao/á seu/súa fillo/a como esporádico/a pode avisar o día anterior ou o mesmo día entre as 09:00 h e as 10:00 h. Estas
comunicacións nunca poderán realizarse a través dos/as monitores/as. Debe contactar con Serunion no teléfono, fax ou enderezo electrónico
antes mencionado.

2. Se falta algún dato a solicitude non será válida. Unha vez cuberta e entregada suporá, agás modificación en contra e dentro dos prazos
anteriormente sinalados, a contratación e o pagamento do servizo solicitado.

3. Serunion dispón dunha páxina web (www.serunion-educa.com) onde os/as usuarios/as poderán acceder sempre que o desexen logo de
rexistrados/as. Tamén ten ao seu dispor o enderezo de correo electrónico hoynovoyacomer@serunion.es onde os/as pais/nais poden informar
da non asistencia do seu/súa fillo/a ao comedor escolar. Esta é unha información importante para nós porque lembre que somos os/as
encargados/as da custodia do/a seu/súa fillo/a.

4. Serunion non ten ningunha competencia na asignación e/ou obtención de bolsas.

5. Non se farán descontos  nin recibos mensuais por días de ausencia, agás que sexan por doenza superior a dez días consecutivos, teñan
avisado das ausencias e se achegue o certificado médico.

6. Causará baixa no servizo cando se produza un impagamento do recibo. Non poderán facer uso do servizo de comedor os/as usuarios/as
con recibos pendentes de pagamento.

 PREZOS PARA O CURSO 2016 / 2017 

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR SERVIZO DE MADRUGADORES

CON ALMORZO SEN ALMORZO

5 DÍAS Á SEMANA 69,30 euros 5 DÍAS Á SEMANA 36,57 euros 5 DÍAS Á SEMANA 26,25 euros

4 DÍAS Á SEMANA 55,44 euros 4 DÍAS Á SEMANA 30,80 euros 4 DÍAS Á SEMANA 22,40 euros

3 DÍAS Á SEMANA 41,58 euros 3 DÍAS Á SEMANA 23,10 euros 3 DÍAS Á SEMANA 16,80 euros

2 DÍAS Á SEMANA 27,72 euros 2 DÍAS Á SEMANA 15,40 euros 2 DÍAS Á SEMANA 11,20 euros

1 DÍA Á SEMANA 13,86 euros 1 DÍA Á SEMANA 7,70 euros 1 DÍA Á SEMANA 5,60 euros

ESPORÁDICOS 5,77 euros ESPORÁDICOS 2,20 euros ESPORÁDICOS 1,76 euros

Calendario días /quenda laboral: cobrarase por días programados de asistencia ao prezo do xantar unitario.
*Todos os prezos inclúen o I.V.E.

 LUGAR: DATA: SINATURA:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS
De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán obxecto de
tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son
necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición  de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do
documento.
Igualmente, os datos persoais facilitados incorporaranse a un ficheiro dado de alta a nome de Serunion S.A. no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar a admisión do
alumnado no servizo solicitado. O/a solicitante consinte expresamente a comunicación dos seus datos ás empresas que compoñen o grupo Serunion S.A. e a terceiros, cando esta estea legalmente
prevista ou sexa necesaria para o desenvolvemento da relación que o/a une con Serunion S.A. Sen prexuízo de todo o anterior, o/a solicitante poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dirixíndose á: Dereitos LOPD Serunion, Avenida Josep Tarradellas, 34-36, 08029 Barcelona. Así mesmo, informámolo/a que a utilización dos datos facilitados fica sometida á
efectiva renovación do servizo por Serunion S.A., e se esta non se producise os datos facilitados nesta solicitude serán debidadamente cancelados de conformidade co artigo 4.5. da LOPD.
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