Conditii financiare an scolar 2017/2018
Instiintarile de plata vor fi emise si trimise catre Parinti in data de 15 a fiecarei luni, pentru luna in
curs, si vor cuprinde urmatoarele costuri:
Contributia pentru luna in curs + Masa + Activitatile optionale + Activitatile extra-curriculare
Contributia lunara pentru perioada 1 septembrie 2016 – 30 iunie 2018 se va calcula astfel:
Zile full-time (7:00-19:00) x 53lei + Zile half-time (7:00-13:00) x 33lei + Absente x 30lei
Exceptie fac lunile in care copilul nu inregistreaza nicio prezenta, in care caz contributia este 0lei dar
copilul isi pastreaza locul in gradinita. Zilele libere legal sunt considerate absente.
Se aplica urmatoarele reduceri:
- 100lei / luna pentru fiecare copil in cazul fratilor care frecventeaza gradinita;
- 100lei / luna pentru copilul care aduce in gradinita un alt copil (vecini, prieteni, verisori,
cunostinte, etc…);
- 5% din contributiei pentru plata unui trimestru in avans (3 luni)
- 7% din valoarea contributiei pentru plata unui semestru platit in avans (6 luni)
- 10% din valoarea contributiei pentru plata intregului an scolar platit in avans (10 luni) sau
pentru intregul an scolar (septembrie – iunie) + Scoala de Vara (iulie si august)
Masa se adauga la contributie pentru zilele in care copilul este prezent. Parintii au posibilitatea de a
alege una din variantele urmatoare:
VARIANTA 1:
Mic dejun & Gustarea de fructe (MD + GF). Valoarea este 3lei/zi (pentru programul 7:00-12:00)
VARIANTA 2:
Mic dejun & Gustarea de fructe & Pranz (MD + GF + P). Valoarea este de 9lei/zi (pentru programul
7:00-13:00)
VARIANTA 3:
Mic dejun & Gustarea de fructe & Pranz & Gustare dupa-amiaza (MD+GF+P+GDA). Valoarea este de
11lei/zi (pentru programul 7:00-19:00).
In cazul copiilor cu alergii alimentare atestate de documente medicale, Parintele are optiunea de a
aduce mancarea de acasa, in concordanta cu recomandarile medicului. In acest caz, Parintele va bifa
optiunea FARA MASA din formularul de inscriere/reinscriere la gradinita si va detalia conditiile
medicale in rubrica speciala din acelasi formular.
Activitatile optionale vor fi alese de parinti si comunicate gradinitei. Atat timp cât copilul este înscris
la un anumit program opțional, acesta se plătește indiferent de numărul de prezențe dintr-o lună.
Retragerea de la o activitate opțională se poate face în scris numai înainte de data de 1 a oricărei
luni.

Data scadentă a facturii este ULTIMA ZI LUCRĂTOARE a lunii sau o data specificata pe instiintarea de
plata emisa catre parinti in data de 15 ale lunii in curs. Neplata in termen de 15 zile calendaristice
dupa sfarsitul lunii pentru care instiintarea a fost emisa are ca efect retragerea locului copilului
incepand cu data de 16 ale lunii urmatoare, fara notificare prealabila.

Modalități de plată:
•
•

Cash la gradiniță
Prin virament bancar sau depunând suma direct în cont, folosind următoarele coordonate
bancare:
Asociatia MY FIRST ENGLISH ADVENTURE
Sediu: Otopeni, str. Oituz nr. 53F, IF,
CIF 29147116,
Banca: BRD-GSG Sucursala Otopeni,
IBAN RO86BRDE445SV80528804450.

