HORARI AMPA - Atenció a les famílies - Curs 2018-2019
Dilluns i Dimecres de 9:15 a 10:00 h
❖ VOLEM FER UNA COMANDA DE VESTUARI, QUÈ HEM DE FER?
1. Hi ha tres períodes durant el curs per fer les comandes de vestuari.
-

Del 14 al 25 de maig (amb número de socis curs 18-19). Rebreu la roba a principis de curs.
Setembre. Rebreu la roba a mitjans de novembre (data orientativa).
Febrer. Rebreu la roba a mitjans d’abril (data orientativa).

2. Omplir el FORMULARI DEL FULL DE COMANDA DE VESTUARI. El teniu disponible al Despatx de
l’AMPA. També el teniu disponible per descarregar a la WEB de l’AMPA, apartat “VESTUARI”
www.amparosercapdevila.com. Cal ser soci de l’AMPA per beneficiar-se dels descomptes en la
roba.
3. Ingressar l’import TOTAL de la comanda seguint les instruccions detallades en aquest full. Els
membres de la Junta i voluntaris de l’Associació estaran autoritzats a agafar diners en efectiu com
a màxim fins a 6€.
4. Anar al despatx de l’AMPA en horari d’atenció a les famílies, entregar el justificant bancari del
pagament que heu fet juntament amb el formulari omplert de la comanda i presentar el vostre
carnet de família sòcia en el cas de que pagueu la roba amb els preus reduïts.

❖ INSTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT DE VESTUARI
Nº COMPTE AMPA-VESTUARI: ES72 0081 0061 35 0001262936
-

EN EFECTIU (operació amb comissions)*
A l’interior de l’oficina de BANC SABADELL situada a: Ctra. Barcelona, 101 Polinyà

-

PER TRANSFERÈNCIA (operació amb comissions)*:

-

AMB TARGETA DE CRÈDIT (operació SENSE comissions),
a qualsevol caixer automàtic de BANC SABADELL
Instruccions per fer el pagament del vestuari al caixer automàtic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduir la vostra targeta de crèdit
Seleccionar PAGAMENT A TERCERS
Escolliu l’opció: Compte corrent
Introduir el nº de codi o PIN DE SEGURETAT de la vostra targeta de crèdit
Introduir el nº de codi de BANC 2617
Escriure NOM I COGNOMS DELS ALUMNES I CURS 2018/19
Imprimir justificant, i presentar-ho a l’AMPA

(*) Teniu l’opció de fer els pagaments amb caixer automàtic SENSE comissions. L’AMPA no es farà càrrec de les
comissions bancàries que us puguin cobrar si escolliu altres opcions.

