LLOGUER D’INSTRUMENTS
(BANC D’INSTRUMENTS)

L'Escola Municipal de Música de Súria per mitjà de l’entitat Associació de Mares i Pares d’Alumnes de
l’Escola

Municipal

de

Música

__________________________,
població______________,

de

amb

telèfon/correu

Súria,

amb

NIF

G-64911522,

DNI________________,
electrònic

adreça

ACORDA

llogar

a:

__________________

______________________,

en

qualitat

de

(pare/mare/tutor(a), alumne/a) de _________________________ matriculat/da en aquest centre durant
el curs escolar 20__-20__ de l'instrument: _______________________.

Aquest lloguer és efectiu a partir de _______________ i es preveu que finalitzi el _______________.
Per aquest concepte, l’arrendatari ha abonat durant el període convingut l’import total de
__________________ euros (

€)

CONDICIONS:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Per accedir al servei de préstec d’instruments cal tenir la condició de soci de l’AMPA.
L’import de la quota mensual és de dotze euros (12€) més una fiança única de vint euros (20€) L’import de la fiança es retornarà una
vegada finalitzat el contracte, d’acord amb el previst en els punts 5è. I 6è. d’aquestes condicions.
L’alumne/a podrà fer ús del lloguer de l’instrument durant un període màxim d’un curs. Hi haurà la possibilitat de renovar un segon any,
per mitjà de la signatura d’un nou contracte, si no hi cap altre alumne/a que el sol·liciti.
Criteris d’adjudicació: si no hi ha prou instruments per a tots els alumnes que en demandin, l’adjudicació es farà per sorteig.
Prèviament al lloguer de l’instrument, es verificarà que aquest estigui en bones condicions. Per aquest motiu l’alumne/a i el
pare/mare/tutor assumeixen el compromís de retornar-lo en bon estat i també la responsabilitat davant de qualsevol dany, pèrdua o
robatori que es pugui produir. Per tant, amb la signatura d’aquest document reconeixen rebre l’instrument musical indicat més amunt en
bones condicions per al seu ús, i es comprometen, al marge d’abonar puntualment la quota de lloguer estipulada, a sufragar íntegrament
les despeses econòmiques derivades d’aquestes circumstàncies extraordinàries.
Quan finalitzi el contracte i es retorni l’instrument es verificarà el seu estat als efectes de valorar si cal ser repassat o no per un tècnic i
tornar-lo a deixar en condicions per a ésser novament utilitzat. Si d’aquesta comprovació es desprengués que l’instrument està en mal
estat per causes imputables al mal ús o deixadesa de l’alumne/a, aquest/a, d’acord amb el punt anterior, es compromet a costejar la part
de les despeses que es derivin de la seva mala actuació en la mesura que no quedin cobertes per la fiança.
L’Escola de Música es reserva el dret de reclamar en qualsevol moment l’instrument musical si hi ha necessitat, si es detecta que se’n fa
un mal ús o bé no s’aprofita de forma adequada. Es aquests supòsits es retornarà l’import proporcional que correspongui pel temps que
no s’hagi pogut fer ús de l’instrument.

I, com a prova de conformitat, signen aquest document per triplicat ambdues parts interessades.
Per l’AMPA

Súria ,_____d _______________de 20__

Exemplar per a la família

Pare/mare/tutor de l’alumne-a
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