
CONTRACTE DE CESSIÓ DE JOCS DE FUSTA GEGANTS. KIT-1 
La cessió KIT-1 té cinc jocs: tres en ratlla, llançament d'anelles, hoquei, empassa 

boles Charlie i el penjat. Únicament es cedeix a entitats sense ànim de lucre o 

AMPES dels diferents col·legis de Lleida, a partir d'aquest punt s'anomenaran 

entitats sol·licitants. 
 

Els jocs es recolliran a l'adreça que s'indiqui i es tornaran a la mateixa el primer dia laborable 

posterior a la data de cessió. S'ha d’enviar la present sol·licitud del KIT-1 amb les dades de 

l'entitat sol·licitant i amb l’autorització dels responsables de la mateixa i la còpia del rebut de 

l’assegurança civil en vigor. Els jocs pròpiament dit no tenen cap assegurança, és a dir, que si 

l’entitat sol·licitant de la cessió vol algun tipus d’assegurança sobre els mateixos, aquesta va a 

càrrec seu. 

 

A canvi d'aquesta cessió es farà un donatiu al Col·lectiu Bordeta.net de 85€ per dia 

d'utilització, que s’abonarà a la recollida dels jocs, i en el cartell de l’activitat s’inclourà la frase: 

AMB ELS JOCS DE FUSTA DEL COL·LECTIU BORDETA.NET 

 

A més, s’ha d'abonar una fiança de 115€ que es tornarà a la devolució dels jocs sempre i 

quan el seu estat sigui el mateix de la recollida i no manqui cap element, (s’adjunta una relació 

de totes les peces dels jocs). Aquesta fiança no implica el total del valor dels jocs, ja que el seu 

cost de construcció és: 

Tres en ratlla 200€, llançament d'anelles 100€, hoquei 200€, l’empassa boles Charlie 100€ i el 

penjat 150€. Aquests jocs no es troben a la venda. Si pateixen qualsevol bretolada sota la 

custòdia de les entitats sol·licitants el cost de reparació anirà a càrrec seu, si el cost fos superior 

al de la fiança, l'hauria d'assumir la mateixa entitat sol·licitant en la seva totalitat. 

 

Forma d’ús dels jocs: 

-Les regles de cada joc són les popularment conegudes. 
-S'han de mantenir eixuts i vigilats per un responsable. 

-No se’n pot fer un ús indegut. 
-No es pot ocultar cap part del joc que impedeixi conèixer el seu nom, 

ni la propietat per part del Col·lectiu del mateix. 

 

Peces 

Tres en ratlla Llançament d’anelles Hoquei Empassa boles Charlie El Penjat 

Maletí fusta, 

120x60cm 

Sis potes ferro 

60cm, 

Sis peces 

fusta. 

Dos llistons 120x8x8cm 

Nou anelles de corda, 

Una corda com a punt de 

llançament, 

Nou bastons 25cm 

vermell i verds. 

Dos porteries 

blanques. 

Dos discs verds 

Quatre potes 

ferro75cm, 

Pista blanca 1x1.2m 

Marcadors cinc i 

cinc gols. 
Xarxes de porteries. 

Capsa de 80x80cm, 

Nou boles de 8cm 

diàmetre. 

Dos taulell 120x60 amb 

dos pissarres cadascun, 

Dos cavallets fusta, 

Dos draps com a 

borradors, 

Capsa de guix. 

 

Com a representat de l'entitat sol·licitant accepto les condicions d’aquesta cessió. 

Nom representant: 

 

DNI: 

Telf.: 

Signatura: 

Nom Entitat sol·licitant: 

 

CIF: 

Telf: 

Segell: 

 

Data sol·licitud: / /  Data de l’utilització: / /   
 

Enviar la present sol·licitud per correu electrònic a: cbordetanet@bordeta.net  

Per qualsevol dubte podeu trucar al tlf: 639 369 380 



CONTRACTE DE CESSIÓ DE JOCS DE FUSTA GEGANTS. KIT-2 
La cessió KIT-2 té cinc jocs: trencaclosques, encerta i avança, fes net, llapis 

d’equilibri i bufa guanya. Únicament es cedeix a entitats sense ànim de lucre o 

AMPES dels diferents col·legis de Lleida, a partir d’aquest punt s'anomenaran 

entitats sol·licitants. 
 

Els jocs es recolliran a l’adreça que s’indiqui i es tornaran a la mateixa el primer dia laborable 

posterior a la data de cessió. S'ha d’enviar la present sol·licitud del KIT-2 amb les dades de 

l'entitat sol·licitant i amb l’autorització dels responsables de la mateixa i la còpia del rebut de 

l’assegurança civil en vigor. Els jocs pròpiament dit no tenen cap assegurança, és a dir, que si 

l’entitat sol·licitant de la cessió vol algun tipus d’assegurança sobre els mateixos, aquesta va a 

càrrec seu. 

A canvi d'aquesta cessió es farà un donatiu al Col·lectiu Bordeta.net de 85€ per dia 

d'utilització, que s'abonarà a la recollida dels jocs, i en el cartell de l’activitat s’inclourà la frase: 

AMB ELS JOCS DE FUSTA DEL COL·LECTIU BORDETA.NET 
 

A més, s’ha d'abonar una fiança de 115€ que es tornarà a la devolució dels jocs sempre i 

quan el seu estat sigui el mateix de la recollida i no manqui cap element, (s’adjunta una relació 

de totes les peces dels jocs). Aquesta fiança no implica el total del valor dels jocs, ja que el seu 

cost de construcció és: trencaclosques 150€, encerta i avança 150€, fes net 150€, llapis 

d’equilibri 150€ i bufa guanya 150 €. 

Aquests jocs no es troben a la venda. Si pateixen qualsevol bretolada sota la custòdia de les 

entitats sol·licitants el cost de reparació anirà a càrrec seu, si el cost fos superior al de la fiança, 

l’hauria d'assumir la mateixa entitat sol·licitant en la seva totalitat. 

 

Forma d’ús dels jocs: 

-S’adjunta una relació amb les regles dels jocs individual i plastificades. S’han de retornar. 

-S'han de mantenir eixuts i vigilats per un responsable. . 

-No se’n pot fer un ús indegut. 
-No es pot ocultar cap part del joc que impedeixi conèixer el seu nom, 

ni la propietat per part del Col·lectiu del mateix. 

Peces 

Trencaclosques Encerta i avança Fes net amb CB.net Llapis d’equilibri 

Taulell 80x80cm 

degudament 

pintat i 

envernissat, 

2cavallets, 

15 peces 

17x17x1cm. 

Taulell 80x80cm 

degudament 

pintat i 

envernissat, 

2 cavallets, 

Quatre taps de 

plàstic de 

diferents colors. 

Taulell 120x60cm. 

degudament pintat i 

envernissat, 

2 cavallets, 
Dotze taps de xapa 

5cm diàmetre del 

mateix color. 

Taulell 80x80cm 

degudament pintat i 

envernissat, 

2 cavallets, 
Moqueta verda 100x60cm, 

Peça fusta forma llapis 

30x15cm, set peces grans de 

fusta colors i dotze petites. 
Bufa i guanya Daus de Colors   

Taulell 80x80cm 

degudament 

pintat i 

envernissat, 

2 cavallets 
amb dos laberints 

iguals encolats, 

dos pilotes de 

pin-pong blanca i 

taronja 

Taulell 80x80cm 

degudament 

pintat i 

envernissat, 

2 cavallets, 
tres jocs de 4daus 

amb punts colors, 

1 joc quatre 

peces plàstic 

blanc tangra. 

  

 

Com a representat de l'entitat sol·licitant accepto les condicions d'aquesta cessió. 

Nom representant: 

DNI: 
Telf.: 

Signatura: 

Nom Entitat sol·licitant: 

CIF: 
Telf: 

Segell: 

 

Data sol·licitud: : / /  Data de l’utilització: / /   

Enviar la present sol·licitud per correu electrònic a: cbordetanet@bordeta.net  

Per qualsevol dubte podeu trucar al tlf: 639 369 380 


