ANPA MIFASOL
CMUS Profesional da Coruña
CMUS Profesional da Coruña. PRAZA DO CONSERVATORIO S/N. 15011 A CORUÑA. mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com

SERVIZO DE PRÉSTAMO DE LIBROS
PARA LINGUAXE MUSICAL
Condicións para ser usuario do Servizo de Préstamo de Libros:
-Ser socio do ANPA e estar ao día no pago da cuota anual do curso 2016-17 ou facerse
socio no momento.
-Faranse os préstamos por orden de solicitude.
-Terán preferencia para recibir os libros solicitados aqueles que aporten libros en préstamo.
Unha vez que todos os que prestaran libros obtiveran o seu préstamo, se quedan libros
dispoñibles poderán prestarse a todos os demais que o solicitaran aínda que non aportasen
ningún libro.
Desta condición quedan excluídos os alumnos de primeiro de grao elemental, que só terán
que ser socios do ANPA.
Para deixar libros en préstamo:
-Hai unha caixa situada en conserxería para poder depositar os libros que cada quen queira
aportar ao servizo de préstamo.
Os libros depositaranse metidos nunha bolsa incluíndo unha folla de entrega da que se
deixarán copias en conserxería ao lado da caixa para cubrir no momento de depositar os
libros e deixala xunto cos libros na caixa.
Esta caixa e as follas de entrega dos libros permanecerá en conserxería ata o mércores 21de
setembro. Para poder empezar a entregalos a partir do luns 26.
Para solicitar libros en préstamo:
-Enviarase un mail ao correo do ANPA cos seguintes datos:
-nome do pai/nai, correo electrónico e número de teléfono
-nome do alumno/a e curso que vai facer en 2016-17
-indicar si aporta libros en préstamo e cales son
-xustificante de pago da cuota curso 2016-17
-folla de inscrición (se é novo socio)
 Calquera dúbida ou consulta, estamos a vosa disposición podedes utilizar noso mail:

anpa.cmus.coruna@gmail.com
Unha aperta e bo inicio de curso!!!
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