PROTOCOLS VENDA DE L’UNIFORME JESÚS-MARIA CURS 2020-21
Per al proper curs 2020-21 hem establert la següent mecànica de venda:
1. TELEMÀTICAMENT: ENCÀRREC I RESERVA DE L'UNIFORME
Des d'avui mateix i durant tot el curs escolar totes les famílies que ho desitgin poden encarregar a
l'empresa Mundocole les peces d'uniforme que necessitin omplint els formularis adjunts o bé
comunicant-ho a través de:
a. Mail: mundocole@mundocole.com
b. WhatsApp: 667.757.466
Aquests encàrrecs estaran disponibles per a recollir a la botiga a partir de l'1 de setembre i sempre
amb cita prèvia sol·licitant-la al telèfon de Mundocole 667.757.466.
Nota: aquestes peces s'han de pagar per transferència bancària en el moment de la formalització de la
reserva al número de compte LA CAIXA ES53 2100 0808 1102 0087 0516 indicant el nom de la
persona que ha realitzat l'encàrrec.

2. PRESENCIALMENT: VENDA A LA BOTIGA
Des de l'1 de setembre les famílies podran acudir a la botiga Mundocole situada dins de l'escola per
realitzar la compra de l'uniforme. La venda presencial serà amb cita prèvia i per la situació
excepcional en què ens trobem es realitzarà de la següent manera:
a.
b.
c.
d.

Les famílies hauran de guardar la distància de seguretat marcada per evitar aglomeracions.
Només es permetrà l'entrada d'1 adult + 3 nens (unitat familiar) alhora dins de la botiga.
El temps d'estada per cada unitat familiar serà de 20 minuts.
Les peces no es podran provar, de manera que se situarà en uns penjadors una peça de cada
talla per tal de facilitar l'elecció de l'uniforme.
e. El pagament podrà realitzar en efectiu o amb targeta, sent preferible l'ús d'aquesta última.
Nota: Les peces es podran canviar durant tot el trimestre en què es realitza la compra.
3. HORARIS DE LA BOTIGA: Els horaris d'atenció presencial al públic a la botiga seran sempre amb cita
prèvia i seran els següents:
•
-

De l’1 de setembre al 10 de setembre de dilluns a divendres:
Horari de matins: de 9h a 14h
Horari de vesprades: de 16h a 19h

•
-

Del 14 de setembre al 30 de setembre de dilluns a divendres:
Horari de matins: de 10h a 12h
Horari de vesprades: de 17.30h a 19.30h.

•
-

La resta de l'any l'horari serà el normal de la botiga sempre amb cita prèvia
Horari de matins: de 10h a 12h els dimarts i dijous
Horari de tarda: de 5,30h a 19,30h els dimarts, dimecres i dijous

Esperant que tots us trobeu bé us desitgem un bon estiu.
Juliol 2020

