
 CONDICIÓNS E CONTRATO PARA O USO DE TAQUILLAS 

 1.  O  centro  cede  o  uso  da  taquilla  durante  un  curso  escolar  pola  cantidade  de  15€,  dos  cales 
 10€  serán  en  concepto  de  fianza  e  serán  devoltos  á  entrega  da  chave,  e  outros  5€  serán 
 para o fondo de reparacións  . 

 2.  O/a  alumno/a  faise  responsable  do  mantemento  da  taquilla  nas  condicións  nas  que  se  lle 
 fai  entrega.  O  uso  indebido  e  desperfectos  nesta  implican  a  devolución  inmediata  da 
 taquilla e a perda da fianza. 

 3.  Non  se  permite  modificar  a  parte  externa  nin  interna  da  taquilla  (pegatinas,  fotos,  etc.). 
 De facelo, perderiase a devolución da fianza. 

 4.  Non  está  permitido  o  duplicado  das  chaves.  Se  algún  alumno/a  comparte  a  taquilla  debe 
 saber que o último responsable é a persoa que asina o contrato, non quen a utiliza. 

 5.  O/a  alumno/a  comprométese  á  devolución  da  chave  da  taquilla  antes  do  último  día  de 
 clase. A perda da chave implicará a perda da devolución da fianza. 

 6.  O  centro  declina  toda  responsabilidade  fronte  a  roubos,  roturas  ou  danos  dos  obxectos 
 depositados  no  interior  das  taquillas.  Tamén  recomenda  que  non  se  usen  para  depositar 
 nelas obxectos de valor ou perecedoiros. 

 7.  Queda  expresamente  prohibido  o  seu  uso  para  depositar  obxectos  que,  polas  súas 
 características  ou  composición,  poidan  ser  considerados  como  perigosos,  nocivos  ou  que 
 atenten contra a saúde e normas do Instituto. 

 8.  A  taquilla  deberá  ser  aberta  a  requerimento  da  dirección  do  centro,  que  se  reserva  o  dereito  de  anular 
 a adxudicación das mesmas en caso de incumprimento das anteriores condicións. 

 Selo do centro 



 CONTRATO DE USO DE TAQUILLA 
 Dunha parte o IES Xulián Magariños, representado por 

 D  José Luis Mateos Santiago  en calidade de Director  do centro,   e da outra 

 D/Dª___________________________________________________ DNI ________________ en 

 calidade de nai/pai/titor do alumno/a __________________________________________ 

 do curso_______________________________ 

 realizan  o  seu  contrato  para  o  uso  dunha  taquilla  polo  período  de  setembro  ata  xuño  do  curso 

 2022/2023  pola  contía  de  15€,  dos  cales  5€  serán  en  concepto  de  fianza  e  a  devolver  cando 

 remate o período de uso. 

 A aceptación deste contrato implica a conformidade coas condicións de uso que se entregan. 

 En Negreira, a ______de _________________________del 2022 

 IES Xulián Magariños  Pai/Nai/Titor 


