ANEXO III-A

COMPROMISOS E CERTIFICACIÓN DE DATOS DO CENTRO ESCOLAR
(GRUPO DE PRODUTO: FROITAS FRESCAS E CASTAÑAS)
DATOS DO CENTRO ESCOLAR
CÓDIGO DO CENTRO

CENTRO EDUCATIVO
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

COMPROMÉTESE A:
a) Destinar os produtos subvencionados exclusivamente ao alumnado do centro escolar, nas condicións previstas nesta resolución, para o
consumo dentro do centro durante o horario de recreo.
b) Respectar a ración máxima de 0,17 kg de produto subvencionado por alumno/a e día.
c) De consumirse froitas con pel, é indispensable lavalas previamente ao seu consumo.
d) Que os produtos subvencionados se consumirán no seu estado natural e non se utilizarán na preparación de comidas subministradas ao
alumnado.
e) Permitir calquera tipo de inspección relacionada co Programa escolar.
f) Ter exposto permanentemente na entrada principal do centro escolar o cartel do Programa escolar subministrado polo Fogga, nun lugar que
sexa perfectamente visible e lexible.
g) Manter os produtos subministrados en correctas condicións de conservación ata o momento da distribución ao alumnado nas condicións
impostas pola regulamentación técnico-sanitaria, mediante instalacións frigoríficas axeitadas ou mediante un plan gradual de recepción dos
produtos que asegure este fin.

CERTIFICA
1. Que a persoa subministradora dos productos é:
con NIF:
2. Que o centro ten carácter:

público

privado

concertado

3. Que participa no Programa escolar, coa distribución de froitas frescas e castañas de acordo co seguinte:
NIVEL DE ENSINO

LUGAR (patio, aula...)

HORARIO DE REPARTICIÓN

ALUMNADO
MATRICULADO

Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria (ESO)
TOTAL
4. Que os produtos se distribuirán nos períodos de repartición e calendarios seguintes (cúbrase o que corresponda):
Primeiro período de repartición (novembro a febreiro): comeza o día
(10 días lectivos consecutivos)
Segundo período de repartición (marzo a xuño):
5. Que dispón de:

Comedor propio

comeza o día
Catering

(10 días lectivos consecutivos)
Servizo de cafetaría

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ALUMNADO
PARTICIPANTE

