Normes d’utilització de la Bus 12 Escolar

•

La Bus 12 Escolar només s’utilitzarà en el cas que el nen o nena no porti la seva T12. Per
aquest motiu, cal fomentar l’adquisició i l’ús de la T12, entre tots els nens i nenes de 12
anys o menors de 12 anys.

•

Es pot utilitzar en totes les línies del transport públic de Girona per a desplaçaments
escolars de grups de 12 o menys anys.

•

No es pot utilitzar per a escolars de 13 o més anys, els quals han de portar la seva Bus 18.

•

En les sortides escolars, els nens i nenes han de validar la seva targeta T12. En cas que no
la portin, el professor o la professora ha de validar amb la Bus 12 Escolar en lloc del nen o
nena.

•

No es pot utilitzar el bus en les hores puntes: abans de les 9:00 h i després de les 17:00 h.

•

Les línies 7 i 11 utilitzen microbusos, que poden portar com a màxim 22 persones. En cas
que els grups siguin superiors a 15 persones (incloent professorat) i vulguin utilitzar
aquestes línies hauran de dividir el grup en diferents horaris per utilitzar microbusos
diferents.

•

El professorat haurà d’abonar la tarifa corresponent. Es recomana utilitzar la T10 de l’ATM,
ja que les recàrregues duren un any i són multipersonals.

•

La responsabilitat dels escolars a dins del bus és del professorat i persones acompanyants.

Com sol·licitar la targeta Bus 12 Escolar
•

A través d’un correu electrònic, indicant quantes targetes voleu, a la Caseta – Serveis
Educatius: caseta@ajgirona.cat

•

Cada escola disposarà d’un màxim de 5 targetes personalitzades de Bus 12 Escolar.

•

Si la targeta es perd, cal comunicar-ho a la Caseta – Serveis Educatius, per tal d’anul·lar-la.
Es podrà demanar un duplicat de la targeta i el cost serà de 15 €

•

Les targetes Bus 12 Escolar s’hauran de retornar al finalitzar el curs.

