TAQUILLES MB
C/Barco 51, Inca 07300
NIF 43179012 P
Email: taquillasmb@gmail.com / Whatssap: 654 956634

FULL DE SOL·LICITUD DE TAQUILLES
CURS ACADÈMIC 2020/2021
La quantitat del lloguer és de 25€, per a tot el curs acadèmic.

IES SON RULLAN

CURS I ETAPA:

LLINATGES
ALUMNE/A:
NOM
ALUMNE/A:
TELÈFON
(pare/mare/tutor/a
legal):

MAIL
(pare/mare/tutor/a
legal):

Compte corrent:

BANKIA ES34 2038 3442 58 6000094249

Signatura pare/mare/tutor/a legal:

Normativa
1- El darrer dia per fer la sol·licitud és el 31/10/2020, desprès no se pot assegurar la disponibilitat de
taquilles al centre.
2- En el cas de voler la devolució de l’import, el darrer dia per reclamar-lo és el 15/10/2020.

La devolució de l’import es farà mitjançant transferència bancària el dia 15/11/2020.
3- Si l’alumne/a té alguna incidència amb la taquilla, s’ha de comunicar per WhatsApp al

número 654956634.
4- Es recomana a l’alumne/a dur sempre a sobre aquest resguard, o una còpia.
5- L’alumne/a ha de dur el seu propi cadenat amb una clau i es recomana que SEMPRE tingui a
l’abast una còpia de la clau. Són molt útils els cadenats amb contrasenya.
6- L’institut assignarà el número de taquilla una vegada començat el curs, quan els grups estiguin
definitivament establerts. Queda TOTALMENT PROHIBIT canviar de taquilla sense la prèvia
acceptació de la secretaria del Centre.
7- Si l’alumne/a trenca una taquilla deliberadament, estarà obligat/ada a abonar la reparació de la
mateixa.
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8- Quan finalitzi el curs, el mes de juny, l’alumne/a ha de deixar la taquilla buida i oberta, per poder
fer-la neta. En el cas que es deixi tancada, l’alumne/a perd el dret a reclamar tot allò que hi hagi
dins.

Instruccions per a la reserva de taquilles online:

Instrucciones para la reserva de taquillas online:

1. Realitzar un ingrés de 25€ en el compte 1. Realizar un ingreso de 25€ en la cuenta
corrent de Bankia ES34 2038 3442 58
corriente de Bankia ES34 2038 3442 58
6000094249. S’ha d’indicar: Nom de
6000094249. Se tiene que indicar: Nombre
l’alumne/a, curs i etapa, nom de l’Institut.
del alumno/a, curso y etapa, nombre del
instituto.
2. Enviar un mail a taquillasmb3@gmail.com. 2. Enviar un mail a taquillasmb3@gmail.com.
S’ha d’adjuntar el justificant d’ingrès i el full
Se tiene que adjuntar el justificante de
d’inscripció, emplenat en lletra majúscula.
ingreso y la hoja de inscripción, rellenado en
letra mayúscula.

