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LLOGUER DE TAQUILLES CURS 2018-2019
●
●
●

L’Iinstitut Pau Claris ofereix, en règim de lloguer, taquilles als nostres alumnes des de 1r d’ESO fins a 2n de
Batxillerat.
Les taquilles estan instalꞏlades a la primera planta de l’ institut.
El preu del lloguer de la taquilla pel curs 2018-2019 és de 53 €. El lloguer es realitza per la totalitat d’un curs
lectiu. En cas de baixa de l’alumne/a o renúncia a la taquilla no es tornarà cap quantitat.

●

Període per fer la reserva: Fins al 30 de setembre de 2018.

●

Forma de pagament:
Ingrés al compte de I’Institut en qualsevol oficina de “la Caixa”
n. compte

ES36/ 2100 / 3426 / 85 / 2200029195

on consti el nom de l’alumne i el concepte “lloguer taquilles”.
Un cop feta la reserva s’entrega el justificant de pagament a la secretaria del centre on s’anotarà la
reserva.
●

L’obertura de la taquilla és mitjançant una combinació numèrica secreta, a la que només tindrà accés
l’usuari. Aquesta combinació és invariable per tot el curs 2017/2018. Quan acaba el curs la taquilla es buida i
es canvia la clau.

●

Els alumnes que ja disposen de taquilla durant el curs 2017-2018 l’han de buidar abans del 22 de juny.
Passat aquest termini el centre procedirà al buidat i no ens farem responsables dels objectes que s’hi hagin
quedat. Si voleu mantenir la mateixa taquilla pel curs 2018-2019 heu de comunicar-lo en el moment de fer la
reserva.

●

La taquilla pot ser compartida amb un altre alumne/a però tindrà un únic titular que serà el que hagi pagat la
reserva.

●

L’ Institut no es fa responsable dels objectes emmagatzemats dins de les taquilles en cas de robatori o
subtracció.

●

L’ Institut es reserva la facultat d’inspeccionar les taquilles, en cas d’haver sospites del contingut de la
mateixa.

●

L’alumne/a és responsable de la neteja i manteniment de l’interior de la taquilla, les quals no es podran
personalitzar.

●

L’alumne és responsable dels objectes que guardi a la seva taquilla.

●

Queda terminantment prohibit, accions com posar adhesius, pintar les taquilles o qualsevol mal ús que pugui
danyar el bon estat de la mateixa.

●

L’ Institut es reserva el dret de no llogar cap taquilla a aquells alumnes que hagin fet mal ús de la taquilla
durant el curs actual.
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