SOL·LICITUD DE PRÉSTEC

N: ______________

DADES ALUMNE:
Nom: ___________________________________________________
Curs i grup: ______________________________________________
Domicili: ________________________________________________
Telèfon: _________________________________________________
Correu electrònic:__________________________________________
DADES FAMILIARS:
Nom pare / mare / tutor: ____________________________________
DNI: ___________________________________________________
Telèfon: _________________________________________________
Correu electrònic: _________________________________________
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

Benicàssim, ___ de ______________ de 2020

Signat (pare/mare/tutor):

La utilització del servei per part de l'alumne comporta l'acceptació i el compromís del
compliment de les normes d'ús que figuren al dors d’aquesta sol·licitud.

CONDICIONS D’ÚS:
Com a norma general l'usuari haurà de fer un ús correcte de la bicicleta, retornant-la amb el casc i el
cadenat en el mateix estat que la va trobar, tant pel que fa al funcionament com a la neteja.
L'IES no es fa responsable de les lesions o accidents produïts durant l'ús de les bicicletes.
En cas de no complir alguna de les condicions de préstec (revisió periòdica, ús inadequat, abús, etc.)
se sol·licitarà la devolució immediata de la bicicleta. La penalització per pèrdua o desperfectes
produïts per l'ús negligent seran de 50 € per la bicicleta, 10 € pel cadenat i 5 € pel casc. A més de la
penalització, no es podrà tornar a sol·licitar el préstec de bicicletes.
L'alumne es compromet a portar la bicicleta a totes les revisions obligatòries (almenys una per mes).
Es prohibeix la manipulació parcial o total de la bicicleta sense la supervisió del responsable de l'IES.
L'alumne haurà d'abonar l'import de la reparació en cas de ser danys propis per causa imputable a
aquest.
L'alumne és l'únic responsable dels danys causats a ell mateix o a terceres persones o a qualsevol
bé, moble o immoble, per la utilització o ús normal o anormal de la bicicleta. El pare/mare/tutor
assumeix la responsabilitat subsidiària de tots els danys causats directament o indirectament per
l'alumne com a conseqüència de la utilització del servei.
En el supòsit de robatori o sostracció de la bicicleta, ho haurà de comunicar al centre tan prompte
com li siga possible aportant la denúncia corresponent.
Es prohibeix expressament a l'usuari prestar, llogar, vendre o cedir a tercers la bicicleta, el casc o el
cadenat, especialment amb finalitats comercials, de transport de mercaderies o qualsevol altre ús
professional.
En cas de no poder retornar la bicicleta per causes de força major en el termini establert, haurà de
posar-ho en coneixement el més prompte possible al responsable del servei, explicant la
circumstància i les causes que han motivat el retard.
L'alumne es compromet durant el temps que dure el préstec a respectar les normes de circulació i
evitar situacions de risc o inseguretat. Es prohibeix la utilització de la bicicleta en terrenys o en
condicions inapropiades per a les bicicletes, com les escales, vessants i guals, camps de terra,
rampes de patinatge o les condicionades per a altres vehicles.
L'alumne es compromet durant el temps que dure el préstec a aparcar la bicicleta en les zones
establertes a aquest efecte, que no interferisquen el pas de vianants ni provoquen situacions
d'inseguretat, i sempre ateses les normes de circulació. Es prohibeix estacionar la bicicleta en la via
pública o a l'interior d'un portal sense cadenat.
Està prohibit el transport de passatgers diferents de l'alumne i així com el transport d'animals. Així
mateix es prohibeix circular amb una mascota subjecta a l'usuari o a la bicicleta amb corretja o
similar.
Haurà de respectar-se en tot moment la normativa vigent relativa a la circulació de bicicletes. Entre
altres, cal seguir les següents bones pràctiques:
●
●
●
●

L'ús del casc és obligatori.
S’han de respectar els semàfors i senyals de trànsit així com passos de vianants, donar-los
preferència i indicar amb antelació les maniobres.
No es pot cadenar la bicicleta amb clau a semàfors, senyals de trànsit, papereres, ni zones
de càrrega i descàrrega ni en espais reservats a persones amb discapacitat.
Està prohibit conduir i utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so, ni
tampoc l'ús del telèfon mòbil.

