Bici
Patinet

SOL·LICITUD APARCAMENT: 202

Davant les demandes d’aparcament de bicicletes i patinets dintre del recinte escolar i donat que únicament
podem tenir un número reduït, heu de fer una sol·licitud per escrit i després esperar la resposta de la direcció
del centre.
- Heu d’emplenar i signar aquest full i després lliurar-ho a secretaria dintre del termini establert.
Si us hem assignat la plaça, aquesta plaça serà intransferible.
- El centre no es farà responsable de cap dany ni desaparició de cap vehicle.
Sempre que la direcció ho consideri oportú es podrà retirar/modificar l’autorització d’aparcament.
Després d’analitzar les sol·licituds es farà el repartiment de places per trimestres.
L’ALUMNAT HAURÀ DE TENIR CURA I VERIFICAR SEMPRE:
- Que sempre s’entra a l’escola amb el patinet plegat a la mà.
- Que has de posar el patinet/bici sempre a la plaça que us hem assignat.
- Que sempre queda fixat amb el vostre cable ben tancat, que us haureu d’emportar cada vegada. No pot
quedar-se enganxat al terra.
- El correcte tancament de la porta del recinte, ja sigui en deixar o en retirar el patinet, ja que d'això dependrà la
seguretat de teu propi vehicle.
- Que haureu d’entrar i sortir amb calma. Fent atenció a no donar cops a les portes, al mobiliari ni a molestar a
les persones que circulen per l’entrada.
- Que només la persona que signa aquesta sol·licitud podrà entrar al saló. No es pot entrar acompanyat.
- Que el patinet no toca a la butaca i aparcar en bateria per que no molesti al pas.
- No es podrà agafar el patinet/bici durant l’hora del pati.
- Donat que si es té la plaça d’aparcament és justament per facilitar la puntualitat, si l’alumnat arriba tard a classe
es replantejarà la retirada de la plaça.
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