AUTORIZAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE COMPRAS
Dados do Representante legal:
Nome: _______________________________________ Profissão: __________________________
Endereço:________________________________________________________________________
Bairro: ____________________ Cidade: _____________ Estado: _________ CEP: ____________
Fone res.: _______________________ Fone coml.: ___________________ Cel.: ______________
e-mail para contato: __________________________________________________________
Eu, acima qualificado, autorizo meu filho (a) ______________________________________
Data

de

nascimento: ___/___/___, série

________________________________, período

__________________, portador do Cartão de Alimentação Nutri Jardim, número _____________,
a utilizá-lo para compras de produtos alimentícios exclusivamente na cantina Nutri Domus,
instalada nas dependências do Colégio Liceu Jardim.
Neste ato efetuou um depósito no valor de R$ _____________- em _____________, que será
utilizado até o limite diário de R$ ________.
Em caso de extravio do cartão, me comprometo a avisar a Cantina, a fim de que a mesma tome as
devidas providências. Será cobrada uma taxa no valor de R$ 5,00 no caso de reposição do cartão,
por perda ou extravio.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido do cartão por parte do aluno que o pertence.
Para os cartões que tem um limite diário, quando o mesmo for atingido não liberaremos a compra
de mais nenhum item da cantina, a menos que o responsável ligue autorizando a venda.
O sistema permite a emissão de extratos mensais para acompanhamento e maior controle da
utilização do mesmo. Uma vez que é de responsabilidade do aluno e de seu representante legal os
itens consumidos na cantina e o controle do saldo/ abastecimento do cartão, quando o saldo acabar
o aluno precisa abastecer o cartão ou comprar na Cantina com dinheiro. Com aproximadamente
2000 alunos no Colégio, mais de 1000 cartões ativos e 6 pontos de atendimento em todo o Colégio,
fica inviável o sistema de marcações e para evitar diversos transtornos para ambas as partes, não
venderemos se o mesmo não tiver saldo.
A forma de abastecimento do cartão será através do aluno ou depósito bancário que será informado
no momento da adesão do cartão.
Santo André, ______ de ________________________ de 20____.

____________________________________
Representante legal do aluno
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_________________________________
Representante da Cantina Nutri Jardim
1

