MAPLE BEAR CLUJ-NAPOCA
TAXE

TAXA DE ȘCOLARIZARE
(Pentru o perioadă de 11
luni, de la
1 septembrie la 31 iulie )

MÂNCARE PROGRAM
SCURT

MÂNCARE PROGRAM
PRELUNGIT ȘI LUNG

TAXA DE ÎNSCRIERE
TAXA DE REÎNSCRIERE

DETALII

TAXA LUNARA - TAXA ANUALA
RON
RON

DETALII DE PLATĂ

DISCOUNT-URI APLICABILE PENTRU
PERSOANE FIZICE

Program normal
(7.30-13.00)

1700

18700

Program prelungit cu somn
(7.30-17.00)

1850

20350

Program prelungit fără somn
(7.30-17.00)

1900

20900

Program lung cu somn
(7.30-18.30)

1900

20900

Program lung fără somn
(7.30-18.30)

1950

21450

320

3520

Se plătește simultan cu taxa de școlarizare, lunar, semestrial sau anual.

20

Cost calculat
individual în
funcție de
prezență.

Se plătește lunar, simultan cu taxa de școlarizare.

370

4070

Se plătește simultan cu taxa de școlarizare, lunar, semestrial sau anual.

23

Cost calculat
individual în
funcție de
prezență.

Se plătește lunar, simultan cu taxa de școlarizare.

Pachet lunar pentru mâncare
pentru întreaga lună,
indiferent de numărul
prezențelor
Cost unitar pentru mâncare pe
zi pentru programul scurt (mic
dejun, gustare de fructe, prânz)
pentru zilele în care copilul a
fost prezent.
Pachet lunar pentru mâncare
pentru întreaga lună,
indiferent de numărul
prezențelor
Cost unitar pentru mâncare pe
zi pentru programul scurt (mic
dejun, gustare de fructe, prânz)
pentru zilele în care copilul a
fost prezent.
Taxă unică necesară rezervării
locului în grădiniță.

Taxa de şcolarizare se poate
achita:

* 5% pentru plata integrală a taxei pe
un an şcolar;
* 10% din rata lunară, pentru al doilea
* Lunar în 11 rate (până la data
copil
de 5 a fiecărei luni pentru luna
* 10% din rata lunară, pentru al treilea
în curs ) pentru fiecare grupă
copil
menționată.
* 3% din rata lunară pentru
recomandări confirmate prin înscrierea
* Semestrial, în două rate
copilului recomandat
(până în prima zi de şcoală a
fiecărui semestru).
Discounturile lunare cumulate nu pot fi
mai mari de 10% și nu se pot cumula
* Anual într-o singură tranşă
mai mult de două discounturi.
(pâna la data de 15 octombrie).

500
Se plătește în momentul înscrierii
600

UNIFORME

Uniformele sunt obligatorii. Prețurile sunt disponibile în catalogul uniformelor.
Prima comandă pentru uniforme se plasează înainte de începerea anului școlar, apoi noi comenzi sunt plasate în mod regulat. Plata în
avans este necesară.

ACTIVITĂȚI
EXTRACURICULARE

Activitățile extracuriculare și prețurile acestora vor fi comunicate înainte de începerea anului școlar 2022-2023
Plata se face lunar.

PROGRAME SPECIALE DE
VARĂ SAU IARNĂ ȘI
EXCURSII

Programele speciale pentru vară și iarnă sau excursiile și prețurile acestora vor fi comunicate înainte de începerea anului școlar 2022-2023
Plata se face la incheierea contractului, cu minim 10 zile înainte de activitate.

