NORMATIVA D’ÚS DELS ESPAIS DEL CASINO CULTURAL
1.

Per poder disposar d’una de les sales de l’equipament, s’haurà de fer la petició mitjançant instància al
Registre de l’Ajuntament de Begur.

2.

La contesta de concessió o denegació serà tramesa a través del canal telemàtic de l’Ajuntament, on us
podreu descarregar el document en format PDF.

3.

En el cas que se us cedeixi l’ús d’una de les sales, se us comunicarà el dia, mes, horari i la sala concedida, i
haureu de posar-vos en contacte amb el responsable del Cinema Casino, el Sr. Oliver Martínez, perquè us
informi del procediment per obrir i tancar l’espai.

4.

Si la sala sol·licitada ja està reservada per una altra entitat o col·lectiu, no se us podrà cedir l’espai i caldrà
que feu una petició a l’Àrea de Cultura per canvi de dia o horari.

5.

Els horaris concedits són els ÚNICS que podeu fer ús de l’espai. NO està permès entrar abans de l’hora, i
TAMPOC sortir-ne més tard.

6.

Encara que es disposi de la clau per entrar a les altres sales, ÚNICAMENT es pot utilitzar la que se us ha
concedit.

7.

Si per desenvolupar l’activitat necessiteu moure material i/o mobiliari, aquest ha de tornar a quedar al seu
lloc abans de finalitzar l’activitat. Sereu els responsables de muntar i desmuntar l’espai.

8.

El personal de neteja NO és l’encarregat de moure el material o mobiliari, i TAMPOC té autorització per
obrir o tancar les sales a les persones, entitats o col·lectius que en facin ús.

9.

Cal tenir cura de les instal·lacions i fer un bon ús d'elles.

10. En el cas que es produeixi qualsevol dany o desperfecte, sereu directament responsables, i haureu
d’abonar la quantitat corresponent a la reparació o nova compra del material.
11. En el cas que a l’entrar a utilitzar l’espai observeu que hi ha algun desperfecte que s’hagi ocasionat amb
anterioritat al vostre ús, comuniqueu-ho a l’Àrea de Cultura a través dels correus electrònics
cultura@begur.cat i cinecasino@begur.cat adjuntant una fotografia i l’explicació.
12. El Casino no és un espai de joc infantil, si a les activitats hi assisteix mainada, aquesta, haurà d’estar
degudament controlada pels responsables de l’activitat.
13. Està totalment prohibit fumar dins el Cinema Casino.
14. No està permès clavar o enganxar objectes a les parets de les sales.

En cas d’incompliment d’aquesta normativa es procedirà a retirar la concessió d’ús.

L’Àrea de Cultura es reserva el dret preferencial d’utilització de les sales i, si es dona el cas, s’informarà als
afectats del dia que no podran disposar-ne.
El Cinema Casino es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist no contemplat en aquesta normativa.

