Codi d’Entitat: 0265180

Lleida, setembre de 2016
Benvolguda família,
Com potser sabeu, tenim a disposició dels alumnes d’ESO un servei de lloguer d’armariets (“taquilles”)
per tal de poder-hi deixar llibres i objectes personals sota clau.
Aquest lloguer es formalitza a través d’un contracte entre l’empresa i el col·legi a nom de cada alumne
interessat. L’obertura de la porta es realitza a través de combinació numèrica (per tal d’evitar la pèrdua
de claus) i una clau mestra resta a Direcció per si fos necessari utilitzar-la. El preu per a tot el curs (des de
setembre fins a juny) és de 53.00 € IVA inclòs, més un dipòsit de 30.00 € (caixers de Caixabank amb el
codi d’entitat de la part superior d’aquest full), que se us retornarà en finalitzar el lloguer, sempre i que
no es produeixi cap desperfecte per mal ús de l’armariet.
Aquelles famílies que ja heu gaudit d’aquest servei durant el curs 2015/16 i que simplement el voleu
renovar o bé renunciar-hi, només cal que presenteu la butlleta adjunta correctament omplerta. En cas de
renovació, quan el vostre fill entregui la butlleta a administració se li comunicarà la nova combinació. Si
hi renuncieu, el dipòsit us serà retornat amb el rebut del mes vinent.
Per a la resta de famílies interessades, haureu de realitzar el pagament del dipòsit de 30,00 €, a través
dels caixers de “La Caixa”, i retornar el comprovant de l’ingrés i la butlleta adjunta a Administració. El
termini per realitzar la sol·licitud finalitzarà el proper 26 de setembre.
Atentament,
L’Equip Directiu
RETORNEU aquesta butlleta a Administració NOMÉS LES FAMÍLIES INTERESSADES en el servei o que no el voleu renovar.
Abans del 26/09/16

En /na ___________________________________________ pare/mare del alumne/a ______________
___________________________que cursa _____________ ,

LLOGA PER PRIMER COP i paga el dipòsit de 30.00 € (el lloguer anual us serà carregat al rebut
d’octubre), per al present curs 2016/17.
RENOVA per al present curs 2016/17 (el lloguer us serà carregat al rebut d’octubre).

RENUNCIA a l’armariet llogat durant el curs 2015/16 i sol·licita la devolució del dipòsit (us serà
retornat amb el rebut d’octubre ).
Signat (pare, mare o tutor)
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