NORMATIVA MATERIAL DE PRÉSTEC
Objectiu:
Facilitar el préstec de material esportiu i didàctic pel desenvolupament de les activitats esportives
de centres educatius, esportius i ajuntaments.
Qui pot sol·licitar-ho:
Tots el centres educatius, entitats esportives i ajuntaments de la comarca d’Osona afiliats al
Consell Esportiu d’Osona. Aquells que no estiguin adherits hauran d’omplir la butlleta d’afiliació
per tal de tenir dret a sol·licitar el material de préstec del que es disposa. L’ordre de prioritat de
reserva s’establirà per rigorós ordre de sol·licitud (Imprescindible presentar correctament
omplerta la butlleta de sol·licitud) .
Fiança, Cost i Transport:
Per cada material esportiu, es fiançarà un total de 60€ al Consell Esportiu d’Osona, a retornar si
el material està en bon estat. El cost del lloguer del material serà de 5€/setmana i el material
haurà de ser retornat en el mateix estat com s’ha cedit (Si es perd o es fa malbé part del material
serà el centre educatiu, entitat esportiva o ajuntament que haurà de suportar el cost extra per tal
de procurar el bon estat del material).
El transport del material sempre anirà a càrrec del sol·licitant.
Que cal fer per demanar el material:
S’ha de presentar la sol·licitud del material que es vol demanar mitjançant:
- Presencialment a les oficines del Consell Esportiu
- Per telèfon 93 881 47 42
- Per correu electrònic a l’adreça xevi@ceosona.com
Si es vol, es pot fer una consulta prèvia per tal de conèixer la disponibilitat del material,
al telèfon 93 881 47 42.

Responsable i Horaris de recollida i retorn del material:
Les sol·licituds i els dubtes sobre el material de préstec, han d’anar dirigides a Xevi Barriobero
per correu electrònic (xevi@ceosona.com) o bé per telèfon (93 881 47 42).
Horari d’atenció al públic, per recollir i retornar el material de préstec:
De Dilluns a Divendres de 9:00h a 13:00h, i de Dilluns a Dijous de 15:00h a 19:00h.
Condicions:
- Cal que l’activitat on utilitzareu el material de préstec disposi d’un responsable.
- Per poder disposar del préstec de material esportiu, caldrà aportar una fiança de 60€, per a
cada un dels paquets esportius, que serà retornada si el material està en bon estat.
- Qualsevol desperfecte del material produït per la seva utilització anirà a càrrec del sol·licitant.
- Si el cost és inferior a la fiança dipositada, s’utilitzarà per cobrir les despeses ocasionades, però
si el cost total de la reparació és superior, s’haurà d’afegir la diferència.
- Al retornar el material, s’haurà d’informar del seu estat, per fer les reparacions corresponents.
- El material de préstec es cedirà com a màxim un trimestre, sent possible allargar la durada del
préstec durant un altre trimestre, amb una sol·licitud nova i depenent de la demanda dels altres
centres.
- Si el material no es retorna a la data fixada, el Consell Esportiu aplicarà una penalització de 5€
per cada setmana, ja que un retard que perjudicarà els altres centres.

