Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Santa Eugènia

SOL·LICITUD LLOGUER ARMARIET 1r BATXILLERAT

NOM i COGNOMS _______________________________________________
TELÈFON : ____________________
CURS

: ____________________

He fet un pagament de 18 € en concepte de manteniment per l’ús d’un armariet, fins al dia
23 de juny de l’any 2021.
En el cas que al final del període l’alumne/a torni les claus i no hi hagi cap desperfecte en l’armariet
, se li retornaran 6 € .
L’ús dels armariets està sotmès a normativa. En cas de no respectar-la es se’n perdrà l’ús.
Estic conforme amb la normativa d’ús i em comprometo a respectar-la.
Signatura
173 cms
.
106 cms

.

Assenyala l’alçada de guixeta preferent 1-2-3

____________________________________________________________________
39 cms
.
NORMATIVA.
1.- Cada alumne/a es farà responsable de la conservació del seu armariet.
2.- Només es pot obrir l’armariet en arribar a l’ Institut, a l’hora del pati, al migdia i abans de marxar
a casa. Mai entre dues classes seguides.
3.- Dins dels armariets no es poden guardar ni restes de menjar ni res que sigui moll
( tovalloles), ni res líquid.
4.- L’ Institut no es fa responsable del deteriorament o robatori del contingut dels armariets.
5.- La clau que s’entrega és per l’obertura del propi armariet, no per altres usos.
6.- Els armariets són individuals, no es poden compartir.
7.- En acabar el període de lloguer s’han de tornar les claus i deixar l’armariet net, i en perfecte estat
de conservació.
8.- La Direcció del centre podrà revisar els armariets sempre que ho cregui convenient.
9.- Qualsevol actitud contrària al civisme i convivència, respecte els armariets o falta de
respecte a la normativa, serà sancionada amb la retirada de les claus i/o qualificada de falta
segons el Decret de Drets i Deures dels alumnes.
_____________________________________________________________________
Un cop acabat el curs i es recupera el dipòsit es signarà el següent

He retornat les claus de l’armariet núm. _______ en data ______________, i m’han
retornat 6 € en concepte de fiança.
Signatura

