Käyttösopimus / opiskelijan sitoumus iPad -laitteesta
Olarin lukion koti- ja kouluyhdistyksen ja opiskelijan sekä hänen huoltajansa välillä

Opiskelija saa käyttöönsä lukio-opintojen ajaksi iPad 32Gt WiFi -laitteen/ iPad 128Gt
maksettuaan 100/190 € pantin sekä joka lukuvuosi 100 € käyttömaksun aina kuluvan
vuoden elokuun loppuun mennessä. iPad on opiskelijan oma, kun hän on maksanut pantin
ja kolmen vuoden käyttömaksun. Palauttaessaan laitteen ehjänä, opiskelija saa
panttimaksun takaisin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hankkia näppäimistö ja
suojakalvo hintaan 100€.
Panttimaksu sekä mielellään ensimmäisen vuoden käyttömaksu suoritetaan Okkyn (Olarin
koti- ja kouluyhdistys) tilille FI87 1544 3000 0151 28 (viestikenttään opiskelijan nimi)
ennen laitteen vastaanottoa.
Tämä sopimus/sitoumus on palautettava laitetta noudettaessa.
Mihin opiskelija sitoutuu
Maksettuani pantti- ja käyttömaksun sitoudun seuraaviin ehtoihin:
-

Pitämään laitetta mukana koulussa.
Huolehtimaan itse siitä, että minulla on toimintakunnossa ja ladattuna oleva laite.
Jos laite hajoaa tai katoaa ja takuu (1 vuosi) ei korvaa sitä, olen itse velvollinen
hankkimaan uuden laitteen. En myy laitetta eteenpäin lukioaikanani.
En vie tablettia Suomen ulkopuolelle ilman koulun suostumusta.
Laitteelle ei saa ladata tekijänoikeuksien vastaista tai laitonta materiaalia. Laitetta ei saa
käyttää laitevalmistajan käyttö- ja lisenssiehtojen vastaisesti.
Suostun, että lukio liittää laitteeni keskitettyyn hallintaan.

Käyttösopimus huoltajalle
Olarin lukiossa edellytetään, että huollettavallanne on mukanaan kaikilla oppitunneilla joko
iPad, muu tabletti tai kannettava tietokone. Espoon kaupunki ei vastaa opiskelijoiden
laitteiden rikkoontumisesta tai varastamisesta. Suosittelemme, että te tarkistatte koti- ja
vastuuvakuutuksenne tältä osin.
Jotta huollettavanne voi saada iPadin käyttöönsä, hänen on sitouduttava edellä oleviin
käyttöehtoihin. Tämän sopimuksen allekirjoittaminen merkitsee, että suostutte
noudattamaan seuraavia ehtoja:
- Varmistan, että lukiolaiseni on ymmärtänyt, mitä tarkoittaa asiallinen ja hyvä
huolehtiminen tablettilaitteesta sekä sitoutuminen laitteen käyttöön tarkoituksenmukaisesti
oppitunneilla.
- Ilmoitan heti katoamisesta tai vahingosta kouluun ja mahdollisesti vakuutusyhtiöön sekä
teen tarvittaessa katoamisesta rikosilmoituksen. Huolehdin, että koneet huolletaan
tarvittaessa asianmukaisella tavalla.

------------------------------------------------------------------HUOLTAJASOPIMUS / OPISKELIJAN SITOUMUS
Hyväksyn iPad- tablettitietokoneiden edellä kuvatut käyttösäännöt ja lupaan huolehtia hyvin
käyttööni annetusta laitteesta.

Haluan iPad-laitteen käyttööni ylläolevin ehdoin:
Päiväys: ____________________
Aika ja paikka

Opiskelija: _______________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Huoltaja: ________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Tämän sopimuksen kopio yhdessä iPadin tietojen kanssa säilytetään Okkyn (Olarin koti- ja
kouluyhdistyksen) kansiossa. Huoltaja saa alkuperäisen.

