REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DADOS DO REQUISITANTE

Nome:

Email:

Contacto telefónico:

Profissão/ Área de Actividade:

Morada Completa:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

________________________________________________________,
portador(a) do Cartão de Cidadão nº _____________-_______,
válido até ____ /____ /________, NIF _____________________
declaro ter recebido(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s), obrigando-me a mantê-los em perfeito estado de conservação e a restitui-los ao IPN CreativeLab.
Mais reconheço expressamente e sem reservas que:
1. Utilizarei o equipamento em meu benefício e de forma individual,
não proporcionando o gozo do mesmo, de forma gratuita ou onerosa, a qualquer terceiro no período abaixo determinado;
2. O IPN CreativeLab reserva para certos equipamentos o direito de
requerer a prestação de caução, em valor a determinar, que terei
que prestar antes do levantamento do equipamento, junto do coordenador do IPN CreativeLab.

3. Caso o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego
inadequado, mau uso, negligência ou extravio, serei pessoalmente
responsável pelo valor de um equipamento da mesma marca ou
equivalente, sem prejuízo da perda imediata do valor de caução que
me seja eventualmente exigido pelo IPN CreativeLab.
4. Em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento, deverei comunicar imediatamente a ocorrência a um dos responsáveis
pelo IPN CreativeLab.
5. Caso não entregue o equipamento dentro dos prazos acordados,
ser-me-á ainda cobrada uma multa de ___€ por dia e por equipamento.

ESPECIFICAÇÕES DO(S) EQUIPAMENTO(S)

Tipo					Quantidade

Marca		Modelo		Cor

ACESSÓRIO(S) ENTREGUE(S) COM O(S) EQUIPAMENTO(S)		

Tipo					Quantidade
		
		
		

Marca

DATA DE REQUISIÇÃO
DO(S) EQUIPAMENTO(S)

DATA PREVISTA PARA ENTREGA
DO(S) EQUIPAMENTO(S)

FOI PRESTADA CAUÇÃO?

___ / ___ / ______ ÀS ___H___

___ / ___ / ______ ÀS ___H___

VALOR: ______ €

ASSINATURA DO REQUISITANTE
____________________________________________________________________

SIM

NÃO

REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO DE RECEPÇÃO

Declara-se que os equipamentos foram devolvidos em ___ / ___ / _______ às ____h____,
nas seguintes condições:
Em perfeito estado de conservação
Apresentando danos
Com peças ou acessórios em falta

COMENTÁRIOS

ASSINATURA DO REQUISITANTE

____________________________________________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)

____________________________________________________________________

