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Normativa d’assaig per als espais dels
Centres Cívics de Ciutat Vella
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
El Centre Cívic Convent de Sant Agustí disposa de 4 sales d’assaig. Aquestes sales són polivalents i els horaris estan
condicionats per la programació i serveis del propi centre.
1.

Quan es demana un espai per assajar, cal emplenar la sol·licitud i signar-la, acceptant aquesta normativa. La petició
serà per un temps limitat (el que s’especifiqui a la sol·licitud) en cas que es necessiti ampliar la cessió caldrà renovar la
petició.

2.

Es prioritzaran tant els grups que siguin del territori o que treballin per el territori com els joves creadors.

3.

Es poden reservar un màxim de 6 hores a la setmana.

4.

El preu per la cessió de l’espai és de 30 € al trimestre , que s’abonaran en efectiu de forma trimestral prèviament a l’ús
de l’espai.

5.

Si el centre valora la cessió de l’espai com a gratuïta, a canvi, la companyia es compromet a col·laborar amb el centre
ja sigui realitzant una representació gratuïta o bé participant en alguna de les activitats que es programin. En aquest
cas s’acordarà amb suficient antelació i es pactaran els termes de la col·laboració.

6.

Les hores d’assaig es pactaran amb el grup depenent de la demanda de les sales, el centre es reserva el dret de reduir
o ampliar les hores pactades en funció de les necessitats de la programació i serveis del centre.

7.

És necessari deixar la sala (incloent el mobiliari) tal com s’ha trobat; qualsevol desperfecte serà a càrrec de l’usuari així
com les despeses de neteja que es puguin generar.

8.

En cap cas es pot deixar material a la sala cedida o a altres espais del centre.

9.

Donat que els assajos han de ser compatibles amb altres activitats, cal tenir cura del soroll i del to de veu per tal de
respectar als usuaris de la resta d’aules.

10. El Centre Cívic es reserva la possibilitat de canviar o anul·lar la cessió en funció de la programació i serveis del centre.
S’avisarà amb suficient antelació i s’intentarà facilitar la recuperació d’hores.
11. En cas de faltes reiterades durant dues setmanes sense avís previ, el permís d’utilització pot ser anul·lat.
12. L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació de la utilització de l’espai.
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Sol·licitut de cessions d’espai per a l’assaig
En/Na __________________________________________________________________________________________________
amb adreça ______________________________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________ telèfon _________________________________________
com a responsable del grup _________________________________________________________________________________
afirma conèixer i assumir la normativa de cessió d’espais d’assaig.

SOL·LICITA:
La cessió d’un espai per assajar amb la finalitat de (breu descripció del projecte) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Els dies _________________________________________________________________________________________________
En horaris de ____________________________________________________________________________________________
Lloc____________________________________________________________________________________________________

Nombre de persones que assagen ____________________________________________________________________________

Signatura i data amb la que afirmo conèixer i assumir la normativa de cessió d’assajos del Centre:

Signatura del responsable

Segell del Centre i data

