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Informació per al nou curs 2022-2023

Benvolgudes famíl ies ,

A part ir  de l '1 de jul io l  obrim les inscr ipcions del  servei  de menjador i  acol l ides
del  curs 2022-2023  i  és important que recordeu:

-  Totes les famíl ies heu de contractar cada any els serveis i  no cal registrar-
se de nou ,  només heu d'accedir  a la web amb l 'usuari  i  contrasenya amb el  que
us vau registrar el  pr imer cop.

-  E ls  serveis contractats són per a tot el  curs escolar ,  tot  i  que en el  moment de
la contractació us demana la data d' in ic i .

-  Totes les inscripcions fetes passat el  dia 20 d'agost,  seran efectives a
l'octubre  i  durant el  mes de setembre s 'hauran d'adquir ir  t iquets esporàdics.

-  No s'admetrà fer ús de cap servei en cas d'haver deutes pendents de
cursos anteriors.

-  La devolució de les fa l tes just i f icades del  tercer tr imestre es real i tzarà a través
del  compte bancari  a l  mes de jul io l .

-  Heu de l legir  la  Normativa d'ús dels serveis ,  que estarà actual i tzada a part ir
de l '1 de jul io l  i  d isponible a l 'apartat  de documents de la plataforma de Doble
Via-Escoles.

Per a qualsevol  dubte o aclar iment ens podeu escr iure a
doblevia.escoles@doblevia.coop o podeu deixar un missatge de WhatsApp al
telèfon 691932591.
Us informem que de l '1 a l  28 d'agost (ambdós inclosos)  les of ic ines romandran
tancades.  Atendrem les possibles consultes a part ir  del  dia 29.

Salut !
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