PRÉSTEC DE MATERIAL (NOMÉS PER A SOCIS)
Data préstec:

Data prevista retorn:

Nom i Cognoms del soci:
Telèfon de contacte:
Material

Correu electrònic:
Quantitat

Casc
Arnès d’escalada
Dissipadors
Grigri
Grampons
Piolet
Mosquetons
Vuit
Raquetes de neu

Dies

Aportació cap
de setmana
desgast /un
4€
5€
6€
7€
7€
6€
2€
2€
7€

Total

Valor
restitució
40 €
50 €
60 €
65 €
75 €
60 €
8€
8€
70 €

Fiança (10% v.r.)
TOTAL + fiança
Observacions sobre l’estat del material:

Normativa:
• El material està destinat als socis que de forma puntual necessitin determinats materials perquè
estan començant a practicar l'activitat per a la qual necessiten el material.
• S’ ha de pagar una fiança corresponent al 10% del valor de restitució del material demanat.
• L’aportació fixada cobreix les despeses de desgast de material, però no la demora a retornar-lo, ni
els seus desperfectes o pèrdua.
• El material s'haurà de retornar net i en perfectes condicions el dilluns següent a l'activitat. En cas
contrari, es podrà retreure part de la fiança.
• Si el material presenta signes de mal ús, el centre establirà l'import a retreure de la fiança per tal
de restituir-lo o restaurar-lo.
• El valor de restitució és el que s’haurà d’abonar en cas de que el material s'extraviï o bé la fiança
no cobreixi la despesa de la seva reparació, en cas de deteriorament per mal ús.
• El Centre Excursionista no es farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l'ús del
material.
Per demanar
• Com a mínim 10 dies abans, heu d’enviar un e-mail a laxirucaforadada@tinet.cat per a reservar el
material i assegurar que estigui disponible.
• L’heu de recollir el dijous de 20:00 a 21:00 h al lloc indicat pel responsable de material o a
convenir, i cal fer el pagament de desgast i de la fiança.
• Reviseu amb el responsable de material que aquest està en òptimes condicions i demanem que
confirmeu que coneixeu la forma d'utilització correcta.
Signatura recollida material
Sol·licitant

Signatura rebuda aportació material
Responsable material

RETORN DEL MATERIAL
Per retornar
• El material s’ha de retornar el dilluns següent entre les 20:00 i 21:00 h al local del Centre o a
convenir i revisareu conjuntament amb la persona que us atengui que el material està en òptimes
condicions.
• Recuperareu la fiança, si és el cas.

Nom i Cognoms del soci:
Data de retorn:
Observacions sobre l’estat:

Signatura retorn material
Responsable material

Signatura retorn fiança
Sol·licitant

