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Ref. : FB/As

 INSTRUCCIONS DEVOLUCIÓ TAQUILLES CURS 2015-16

1. TOTS els alumnes que enguany tinguen taquilla acudiran amb la clau a consergeria a partir del dia 17 de

juny i fins al 4 de juliol.  Passada aquesta data tots els candats seran oberts/trencats i  els propietaris

perdran el dret a la devolució de la fiança.

2. Es comprovarà que la taquilla pertany realment a l'alumne.

3. El personal de consergeria revisarà la taquilla juntament amb l'alumne per verificar el seu estat.

4. Si està en bon estat, i l'alumne no vol continuar fent ús de la taquilla el pròxim curs, la secretària ha

d'abonar a l'alumne la fiança (10 € si és d'aquest curs, 5 € si és de cursos anteriors). L'alumne/a signarà un

rebut de confirmació de recepció de la fiança.

5. Si l'alumne/a vol continuar amb la taquilla el pròxim curs, se'ls proporcionarà un justificant, i l'inici del curs

2016-17, hauran d'abonar 2 euros en concepte en concepte de custòdia de claus i manteniment.

6. Si hi ha algun deteriorament de la taquilla no es retornarà la fiança.

 En  cas  de  deteriorament  o  incidència,  caldrà  avisar  immediatament  a  Consergeria  per  a  la
supervisió i reparació. 

Pèrdua i/o deteriorament de claus (per còpia) 2 euros

Reemplaçament de candats per trencament o extraviadament
de claus de reserva

10 euros

Altres desperfectes NO accidentals
(Correrà a càrrec de l’alumna/a responsable del deteriorament)

A determinar segons factura de reparació

..........................................................................................................................................................................

(per a tornar consergeria)                                                 

 COMUNICACIÓ TAQUILLES PER PART PATERNA/MATERNA

En/Na..................................................................................... amb DNI ............................ 

pare/mare de l’alumne/a:.....................................................................................

Em done com a assabentat de les normes d' utilització de taquilla i,

 Confirme que  el/la meu/a fill/a CONTINUARÀ el proper curs utilitzant la taquilla. 

 E l/la meu/a fill/a NO CONTINUARÀ el proper curs utilitzant la taquilla. Pregue que es fiquen en contacte 

amb mi, per tal de tornar la fiança.

Almussafes, ........... de juny de 2016

Signat: ............................................................


