INFORMACIÓ ARRENDAMENT TAQUILLES
Oferim la possibilitat d’arrendar taquilles a la nostra escola. L’arrendament serà per 1
curs escolar. El preu establert pel proper curs és de 60€/curs que s’abonaran al juliol,
juntament amb el rebut de les activitats del Programa Cultural i despeses vàries del
proper curs. Al setembre, a l’inici de curs, es signarà un
contracte de caràcter anual d’arrendament i es lliurarà la
clau.
Les condicions generals d’arrendament són les següents:
Responsabilitats:
⮚ L’alumne/a serà responsable dels danys que es
produeixin per malícia, negligència o ús inadequat
de la taquilla, per tant, en aquests casos, haurà
d’abonar a l’escola l’import o despesa que s’hagi
hagut de sufragar per aquest motiu.
⮚ L’escola no es responsabilitzarà de la pèrdua, sostracció, deteriorament o
qualsevol altre dany que, per a qualsevol causa, es pugui produir als objectes
dipositats a les taquilles.
(Continua per darrera)

Cognoms i Nom alumne:.........................................................................................................
Grup i Curs:...........................................................
M’interessa llogar una taquilla pel curs escolar ________________________d’acord amb la
informació facilitada i accepto les condicions de pagament.
Signatura de conformitat:
Alumne

Pare/mare/tutor
(en cas de menor d’edat)

Condicions d’ús:
⮚ L’alumne/a podrà destinar la taquilla a guardar material escolar i esportiu, així
com objectes personals, però queda expressament prohibit el seu ús per a
dipositar objectes que per les seves característiques o composició, puguin ser
considerats com a perillosos, nocius o que atemptin contra les normes o ideari
de l’Escola.
⮚ L’alumne/a és obligat a cuidar la taquilla i a destinar-la a un ús adequat.
Igualment, haurà de cuidar del seu manteniment i neteja interior.
Funcionament de les taquilles. Clau d’obertura.
Les taquilles funcionen amb un sistema de clau individualitzada d’obertura
personalitzada mitjançant combinació. Aquesta clau serà facilitada de forma secreta per
l’Escola a l’alumne/a una vegada fet efectiu el pagament de la renta anual.
Clau Mestra
L’Escola, per raons justificades, i sota la responsabilitat de la Direcció de l’Escola podrà
procedir a l’obertura de la taquilla mitjançant una clau mestra.
Subarrendament o cessió
Està totalment prohibit subarrendar la taquilla
Queda igualment prohibit l’ús de la taquilla per persona diferent de l’alumne/a que l’ha
llogat.
Termini
El contracte que signi l’alumne/a té una durada equivalent a un curs escolar, per tant,
acabarà el mateix dia que finalitzi el curs.

