
IES SON RULLAN Carrer Arquebisbe Miquel Roca, 10  07009 Palma de Mallorca 

CONTRACTE DE LLOGUER BICICLETA IES SON RULLAN

DATA ______/_____/________

NOM I LLINATGES ALUMNE/A:______________________________________ N.I.F.____________

DOMICILI (COMPLET)_____________________________________________________________

ALÇADA (en cm.)_____________ EDAT_______

BICICLETA ASSIGNADA_______

NOM I LLINATGES (Tutor legal, en el cas de ser menor d’edat) _____________________________

__________________________________________________ DNI / NIE _____________________

DOMICILI (COMPLET)_____________________________________________________________

CONDICIONS

A. L’alumne/a té dret a l’ús de la bicicleta de muntanya de l’IES Son Rullan assignada, durant les

sortides  previstes  al  llarg del  curs  acadèmic,  després  de firmar  la  conformitat  amb el  present

contracte.

B. L’alumne-a declara i accepta que serà plenament responsable dels danys, pèrdues i defectes que

pot causar a la bicicleta, imputable tant a ell com als tercers, causats per la violació de las normes

contingudes al present contracte. 

C. Accepta plena responsabilitat de TOTS els danys que sofreixi la bicicleta per part seva, degut a

negligència en el seu ús, o per una caiguda fora de control; i abonarà el cost TOTAL de les peces de

reparació per a cobrir qualsevol que fos els dany causat les circumstàncies que s’acaben d’exposar.

En  cas  de  no abonar-se,  el  dret  a  l’ús  de al  bicicleta  assignada  quedarà  en  suspensió  fins  la

liquidació de la factura de reparació.

D. Accepta plena responsabilitat pel robatori de la bicicleta o de qualsevol dels seus components,

SI ÉS PER NEGLIGÈNCIA, i s’abonarà el cost total per a cobrir el robatori.



E. El preu per arrendament del curs acadèmic serà de 100€ que s’invertiran en la posada a punt de

la bicicleta, efectuada per un mecànic contractat pel l’IES Son Rullan.

F. L’ingrès es realitzà al nombre de  compte bancari:  ES44 2100-0985-17-0200004345, anotant el

nom de l’ alumne-a, DNI, i Lloguer Bicicleta. Caldrà lliurar una còpia de l’ingrès juntament a aquest

contracte als professors del mòdul de Bicicletes, o mostrar l’ingrès fet als professors i adreçar una

foto  del mateix a  matricula@ies.sonrullan.com. Aquest  abonament ha de ser efectiu abans de

l’inici del curs present, i en el cas de ja haver-se iniciat s’ha de fer en el termini d’una setmana

després de l’entrega del present contracte. 

G. L’alumnat que  es doni de baixa del mòdul professional de Guia de bicicleta no obtendrà cap

devolució, si ha emprat la bicicleta en alguna sortida completa, des de l’inici de curs acadèmic. 

H. Degut a la situació extraordinària actual,  si  per motius exclusivament sanitaris  es redueix el

número de sortides, es retornarà la part proporcional, a 10 euros per sortida no realitzada.

I. L’alumne/a que vulgui llogar una bicicleta el cap de setmana, el centre pot posar-ne una de les

antigues bicicletes a la  seva disposició,  però recordar no serà  la  bicicleta assignada al  present

contracte. El  preu de lloguer serà de  10€ juntament a dues càmeres de recanvi (5€ de dipòsit

inclòs);  i  haurà de firmar un contracte de  responsabilitat.  Es retornaran els  5€ de dipòsit  si  la

bicicleta s’entrega en bon estat juntament a les dues càmeres de recanvi sense emprar.

La recollida de la bicicleta del cap de setmana es farà al taller de dijous a divendres a darrera hora,

amb previ avís als professors del mòdul de BTT. I el retorn de la bicicleta es farà el dilluns lliurant-la

a un dels professors del mòdul de Bicicletes; en cas d’haver de deixar la bicicleta al pati del centre a

1a hora, és necessari i obligatori dur cadenat per guardar-la.

Els professors del mòdul avaluaran l’estat de la bicicleta el dimarts; en el cas d’estar en bon estat,

neta, no ha punxat, i no té cap avaria que anteriorment no tenia, com s’ha dit, es retornaran els 5€

de dipòsit extra que s’havia fet; en el cas d’haver provocat una avaria es perdrà el dipòsit de 5€, i si

es considera injustificable, s’haurà d’abonar el material i la reparació de l’avaria provocada.

En cas de robatori, l’alumne/a o tutor/a, accepta plena responsabilitat pel robatori de la bicicleta o

de qualsevol dels seus components, i s’abonarà el cost total per a cobrir el robatori.

Palma,        de                                      de  202

NOM, LLINATGES I FIRMA de l’alumne-a: NOM,  LLINATGES  I  FIRMA  del  TUTOR

LEGAL:


