INFORMACIÓ TAQUILLES

CURS 2019-20

Benvolgudes famílies,
L’AMPA com cada any s’encarrega de la gestió de les taquilles, assumeix el cost de la compra d’aquestes
(en el cas de necessitar-ne més) i posteriorment les lloga a les famílies a un preu molt més inferior al
preu de mercat i que creiem bastant atractiu per les famílies.
Aquest servei de lloguer de taquilles únicament és pels alumnes que són socis de l’AMPA.
El preu de lloguer serà de 20 euros .

El període de pagament finalitzarà el dia 12 de JULIOL
IMPORTANT: Les famílies que no hagin pagat abans de la data de finalització, no es garanteix
que hi hagin taquilles lliures fins l’any següent, ja que l’AMPA en cas de necessitar-ne més
de les que hi ha ara mateix, comprarà les taquilles justes per les famílies que hagin fet el
pagament.
Si esteu interessats, només teniu que:

1)

Fer el pagament a través dels caixers del Banc Sabadell, transferència o ingrés per finestreta (cost 2€).




Pels caixers del Banc Sabadell. Codi entitat 002765 AMPA LA GIRADA
Per transferència o ingrés en efectiu al número de compte:
ES02 0081 1832 7200 0106 1313
IMPORTANT: posar a observacions el nom de l’alumne i curs

2)

Emplenar el full de sol·licitud (normativa d’ús) i adjuntar el justificant de pagament.
Aquest full una vegada omplert i amb el justificant de pagament es pot deixar a la bústia de l’AMPA
situada a l’entrada de l’institut o lliurar-lo en el moment de l’entrega de clau, que serà la primera
setmana de curs.

3)

Si durant el curs es produeix qualsevol incidència amb les taquilles, s´haurà de comunicar al mail
específic de l´AMPA taquilles@ampainstitutnoudevilafranca.com i ens posarem en contacte amb
vosaltres per solucionar el problema .
Atentament,

AMPA INSTITUT NOU DE VILAFRANCA

AMPA INSTITUT NOU DE VILAFRANCA
Av. Europa s/n

NIF: G66463134

ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com

Normativa d’ús:
Cal fer sempre un bon ús de les taquilles i de les Clau, en cas de detectar-ne un mal ús es perdrà el dret a
disposar de taquilla.
Al finalitzar el servei, en cas de tenir una taquilla amb clau, és obligatori retornar les claus i els clauers (si s´ha
perdut, s´ha de torna la clau identificada amb el nombre de taquilla) a la bústia de l´AMPA abans de finalitzar
el curs. Si no és així es perdrà el dret per al curs vinent.
CÒPIES CLAUS (en cas de tenir una taquilla amb clau): Només l’AMPA facilitarà còpia de les claus en cas de
pèrdua, cal comunicar-ho i l’AMPA proporcionarà una còpia que abonarà l’alumne/a. (Cost 5 euros).
L’AMPA no es fa responsable dels objectes dipositats a les taquilles.

SOL·LITUD DE TAQUILLA
CURS 2019/20
L’alumne/a _________________________________________ del curs _________
Es compromet a tornar la clau i el clauer de la taquilla assignada en finalitzar el servei a la bústia de l´AMPA
abans de la finalització del curs escolar.
Els sotasignats es comprometen a complir la normativa d’ús.
L’alumne/a

Pare, mare o tutor legal

Vilafranca del Penedès , a ____ de _________________ de 2019

AMPA INSTITUT NOU DE VILAFRANCA
Av. Europa s/n

NIF: G66463134

ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com

