
LLOGUER D’ARMARIETS SERVEI D’ESPORTS 

Campus i ubicació: 

*Armariet núm.:

Nom:

Cognoms:

NIF:

Correu electrònic: 

Telèfon: Telèfon mòbil: 

1. Preu.

Lloguer d’armariets (Pavelló i Camp d’Esports de Blasco Ibáñez i Campus de Tarongers): 13’00 €

PAGAMENT: Màquina expenedora del Servei d'Esports amb targeta bancària
(ALTRES - Lloger Anual Armariet)

Sols al Campus de Blasco Ibáñez el justificant del pagament del lloguer s’ha de portar al SEF 
dins les 48 hores següents a la reserva de l’armariet . Si transcorregut aquest període de temps 
el justificant no ha estat lliurat, es disposarà novament de l’armariet. El pagament no es farà fins que no 
se li assigne armariet (sols al Campus de Blasco Ibáñez).

2. Període de lloguer.
Del 16 de setembre al 31 de juliol del curs acadèmic.
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 21:00 hores a la Consergeria corresponent.

3. Renovació de lloguers o devolució de claus.
El termini per a la renovació de lloguer de l’armariet finalitza el 15 de setembre. 
El resguard acreditatiu del pagament s’haurà de presentar dins les 48 hores següents a 
la renovació de l’armariet (sols al Campus de Blasco Ibáñez). 
Després d’aquesta data, es buidarà l’armariet que no haja retornat la clau. L’usuari podrà 
recollir les seues pertinences a la Consergeria fins al 30 de setembre.  

4. Duplicat de claus.
Si l'usuari perd la clau haurà de sol.licitar un duplicat d'aquesta a la Consergeria corresponent.
Primer haurà de pagar la taxa de 5 € a la màquina expenedora (ALTRES
- Duplicat Clau Armariet)

El Servei d’Educació Física i Esports no es fa responsable dels objectes dipositats als armariets, encara que 

es procurarà establir-hi una vigilància freqüent. Es recomana encaridament no deixar-hi objectes de valor 

i es prega acudir a les instal·lacions sense objectes ni peces valuoses que puguen cridar l’atenció. Es prega 

no deixar dins l’armariet peces humides o brutes, objectes mullats ni productes que puguen deteriorar-lo.

Amb la signatura del document accepte les condicions. 

València,  d  de 2 

Signat: 

* Emplenar sols si es tracta d'una renovació

RENOVACIÓ
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