
                    
 
 

 
 
 
Servei de taquilles només per a l’alumnat del centre que són socis de l’AMPA 
 

Com fer-ne la sol·licitud: 
 Pagament de 30 euros a través dels caixer de Banc Sabadell 

 Codi:  002765 AMPA LA GIRADA       
 o mitjançant ingrés o transferència al compte:   

ES02 0081 1832 7200 0106 1313 

 Omplir l’imprès de sol·licitud amb les dades dels alumnes que utilitzaran 
la taquilla (màxim dos). 

 Si dos alumnes comparteixin taquilla s’abonarà 5 euros més per la 
subministració d’una segona clau (s’abonarà en efectiu en el moment de lliurar-la). 

 Lliurar la sol·licitud i el resguard del caixer a l’AMPA (a la bústia o en el 
moment d’entrega de claus). 

 Complir la normativa d’ús del servei. 
 

Normativa d’ús: 
Cal fer sempre un bon ús de les taquilles i de les Claus. 
La clau correspon a la taquilla assignada, en cas de detectar-ne un mal ús es perdrà 
el dret a disposar de taquilla. 
Al finalitzar el servei és obligatori retornar les claus i els clauers en el següent 
període: del 10 al 14 de juny de 2019 i l’horari serà de 10:00 a 12:00 hores al 
despatx de l’AMPA. Si no és així es perdrà el dret per al curs vinent. 
Es retornaran 5 euros en finalitzar el servei, si la taquilla es troba en bon estat i es 
retorna la clau i el clauer assignats. 
CÒPIES CLAUS: Només l’AMPA facilitarà còpia de les claus (en cas de pèrdua de la 
clau cal comunicar-ho i l’AMPA proporcionarà una còpia que abonarà l’alumne/a. 
Cost 5 euros). 
No es permet dipositar-hi portàtils ni objectes de valor, l’AMPA no es fa 
responsable dels objectes dipositats a les taquilles. 
 
 

 

SOL·LITUD DE TAQUILLA 
CURS 2018/19 

 
 
L’alumne/a _________________________________________ del curs _________ 

Es compromet a tornar la clau i el clauer de la taquilla assignada en finalitzar el 

servei del 10 al 14 de juny de 2019 i a complir la normativa d’ús. 

 
Els sotasignats es comprometen a complir la normativa d’ús. 
 

L’alumne/a   Pare, mare o tutor legal 
 
 
 

Vilafranca del Penedès , a ____ de _________________ de 2018 
 

 
Omplir en cas de compartir taquilla 

 
SOL·LITUD DE TAQUILLA 

CURS 2018/19 
 

L’alumne/a _________________________________________ del curs _________ 

Es compromet a tornar la clau i el clauer de la taquilla assignada en finalitzar el 

servei del 10 al 14 de juny de 2019 i a complir la normativa d’ús. 

 
Els sotasignats es comprometen a complir la normativa d’ús. 
 

L’alumne/a   Pare, mare o tutor legal 
 
 
 

Vilafranca del Penedès , a ____ de _________________ de 2018 

Lloguer de taquilles 

Curs 2018/19 
 


