תקנון השכרת לוקרים ע"י ועד ההורים בבי"ס גינסבורג האורן

הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה בעיון ולאשרו .הסכמתך לתנאי התקנון היא תנאי להשכרת הלוקר.
 .1ועד ההורים אחראי על השכרת הלוקרים בבית הספר ועל אחזקתם השוטפת.

 .2עלות השכרת לוקר (ספטמבר עד יוני) :החל משנה"ל תשע"ח 150 ,ש"ח לשנת השכירות הראשונה 100 ,ש"ח לכל
שנת שכירות נוספת ,ללא דמי פיקדון.
 .3ועד ההורים אינו אחראי על תכולת הלוקר או על הציוד המאוחסן בו.
 .4בסיום שנת הלימודים יש לפנות לחלוטין את הלוקר ולהחזיר את המנעול שקיבלת לידי נציג ועד ההורים
במועד שיפורסם באתר בית הספר .גם תלמידים ששילמו עבור לוקר לשנה"ל הבאה צריכים לפנות את הלוקר
במועד האמור.
 .5לאחר המועד האחרון שייקבע להחזרת הלוקרים ,ועד ההורים יהיה רשאי לפנות ציוד שיושאר בלוקר ולהחליף את
המנעול .השוכר לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה לועד ההורים במקרה זה ,ובכל מקרה לועד ההורים לא תהיה כל
אחריות על הציוד.
 .6השכרת התא לשנה נוספת בעלות של  100ש"ח (במקום  150ש"ח) מותנית בהחזרת המנעול והתא במצב
תקין ,ובמועד שנקבע .יש להשאיר את התא נקי ופנוי מציוד.
 .7חלוקת הלוקרים תתבצע לפי סדר התשלום וכל הקודם זוכה .אם לא נותר תא פנוי במתחם המועדף עליך,
באפשרותך לקבל תא במתחם אחר או לבטל את ההשכרה ולקבל את מלוא התשלום חזרה.
 .8ביטול שכירת לוקר (מכל סיבה שהיא) יתאפשר עד חודש מקבלת הקוד .התשלום יוחזר במלואו בכפוף להחזרת
המנעול והתא במצב תקין כאמור.

איך מזמינים לוקר?
 .1משלמים במזכירות בית הספר.
 .2שולחים לטלפון  052-8406131בקשת שיבוץ בהודעת סמס (לא וואטסאפ) עם הפרטים הבאים:
א .שם  +שם משפחה ,לאיזה כיתה עולה.
ב .מספר לוקר מועדף  -נא לציין מספר תא אחד בלבד.
תרשים מיקום התאים נמצא גם במזכירות ביה"ס.
ג .אופציה נוספת (מספר תא אחד בלבד) בשורה אחרת במתחם אחר (למשל ,אם הבחירה הראשונה היתה
בלוקר שנמצא בשורה אמצעית ,הבחירה השניה תהיה בשורה עליונה או תחתונה במתחם אחר).
ד .אישור" :קראתי את תקנון ההשכרה ואני מסכים/ה לתנאיו".

כדי לא לעכב את השיבוץ ,נא לשלוח את כל הפרטים בהודעה אחת עד  3ימים מיום התשלום.
מי ששילם לפני  1.9.17יכול לשלוח בקשת שיבוץ עד  - 3.9.17לאחר מכן לא יישמר תורו!
 .3החלוקה תתחיל ב 1.9-ותתבצע לפי סדר התשלום במזכירות.
נא לא לשלוח הודעות חוזרות ,שמעכבות את תהליך השיבוץ .הקוד לפתיחת הלוקר יישלח במהלך השבועיים
הראשונים של שנה"ל בסמס לטלפון ממנו נשלחה בקשת השיבוץ.
* כדי לשמור על פרטיותכם ,הקוד יישלח רק לטלפון של שוכר התא או אחד מהוריו.
במקרה הצורך יהיה אפשר לקבל את הקוד במזכירות.
* רצוי לכתוב את הקוד ולשמור במשך כל תקופת ההשכרה.

מיקום הלוקרים בבית הספר
קומה -1

חטיבת ביניים  -קומת כניסה
025 028 031 034 037 040 043

010 013 016 019 022

מול חדר 61

בירידה לחדר מוזיקה

001 004 007

701 704

ליד חדר 67

026 029 032 035 038 041 044

011 014 017 020 023

002 005 008

702 705

027 030 033 036 039 042 045

012 015 018 021 024

003 006 009

703 706

061 064 067 070 073 076 079 082 085 088 091 094

046 049 052 055 058

מול חדר 53

מול חדר 54

062 065 068 071 074 077 080 083 086 089 092 095

047 050 053 056 059

063 066 069 072 075 078 081 084 087 090 093 096

048 051 054 057 060

חטיבת ביניים  -קומה שניה
119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152

101 104 107 110 113 116

מול חדר 47

ליד חדר 47

120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153

102 105 108 111 114 117

121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154

103 106 109 112 115 118

228 231 234 237 240 243

210 213 216 219 222 225

201 204 207

מול חדר מערכת

ליד חדר פרטני 1

ליד חדר 48

229 232 235 238 241 244

211 214 217 220 223 226

202 205 208

230 233 236 239 242 245

212 215 218 221 224 227

203 206 209

חטיבה
עליונה

ליד
חדרים
8-5

422

410 413 416 419

301 304 307 310 313 316 319 322

423

411 414 417 420

302 305 308 311 314 317 320 323

424

412 415 418 421

303 306 309 312 315 318 321 324

601 604 607
דו קומתי קומה 2
ליד חדרים 18-15

ליד
חדרים
4-1

501 504 507 510 513 516

602 605 608

502 505 508 511 514 517

603 606 609

503 506 509 512 515 518

דו קומתי קומה 1
ליד חדרים 14-11

הנחיות לפתיחת המנעול
 > 20לדוגמא ,מנעול שהקוד שלו הוא > 30
 10 .1סובב את החוגה ימינה לפחות  3פעמים ועצור על המספר 10
 .2סובב את החוגה שמאלה :חלוף על המספר  20פעם אחת ,המשך לסובב ועצור
על המספר 20
 .3סובב את החוגה ימינה ועצור במספר  30בפעם הראשונה שהגעת אליו
 .4משוך את ידית המנעול לפתיחתו
לשחזור הקוד ובכל מקרה של תקלה או נזק לתא או המנעול יש לשלוח הודעת סמס לטלפון
 052-8406131ולציין שם מלא ,כיתה ,מספר התא ומהות הבעיה.
בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת,
ועד ההורים

