
 

  
                                                                                                                 CÒPIA ALUMNE/A 

CONTRACTE D’ARMARIETS  CURS 2017 – 2018                              

Per poder disposar d’un armariet (taquilla) d’aquest institut, s’ha de ser soci de l’APA. 

Els preus són de 24 € anuals, dels quals 12 € són en concepte  de lloguer i els 12 € restants de dipòsit. 

Uns quans dies abans d’ acabar el curs, l’estudiant ha d’entregar la clau i allavors se li tornarà els 12 €, 

sempre i quan l’armariet estigui en perfectes condicions i no s’hagi trencat ni perdut la clau.  L’entrega 

del dipòsit es realitzarà mitjançant un xec bancari i/o diners en efectiu, que s’entregarà al seu fill/a. 

En aquest contracte, els pares autoritzen a l’APA, a que pugui fer l’entrega d’aquest xec bancari 

i/o diners en efectiu  al seu fill/a. 

L’alumne/a que utilitzi l’armariet n’és l’únic/a responsable. QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER 

CÒPIES DE LA CLAU. 

El fet de no cumplir aquesta clàusula, port comportar la pèrdua de l’armariet sense retorn de l’import  

ingressat. 

Si es descuida la clau, nomès se li pot deixar, la de recanvi, un cop per trimestre i la tornarà 

immediatament desprès de treure el que li faci falta. 

Si perd la clau o se li trenca, se li donarà la de recanvi i perderà els 12 € de dipòsit. 

Si s’ha de canviar el pany de l’armariet durant el curs, l’alumne/a haurà de tornar a pagar 12 € en 

concepte de dipòsit, ja que l’anterior l’haurà perdut. Podrà tornar a disposar de clau, en el moment que 

presenti el resguard d’ingrés a la biblioteccària. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                               CÒPIA APA               

CONTRACTE D’ARMARIETS   CURS 2017-2018 

 

Jo, pare/mare de l’alumne/a (nom alumne/a)………………………………………………………………….. 

del curs de …………………….de l’INS Guillem de Berguedà, accepto les condicions del contracte       

d’ armariets per tal que el meu fill/a en pugui disposar i autoritzo que se li torni el dipòsit de 12€ en 

efectiu i/o xec bancari.  

Signat, 

…………………………………………………………………DNI……………………………………………… 

(Nom i cognoms del pare/mare) 


