SOL·LICITUD D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL
“LA BARRACA” o “ CLUB HOUSE “
DE LA UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA
Dades del soci/sòcia sol·licitant:
Nom i cognoms: ___________________________________________________________________
Núm. de soci/a: _______________________ DNI: _____________________________________
Telèfon de contacte: _________________ E-mail: ________________________________________
Breu descripció de l’activitat a desenvolupar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data de l’activitat o esdeveniment: ………………………………………………………………………………………………..
Horari:…………………………………………………. Número aprox. d’assistents: ………………………………………..

Declaro sota la meva responsabilitat, la veracitat de totes les dades ressenyades anteriorment, així
mateix declaro haver rebut la normativa d’ús de les instal·lacions, i assumeixo totes les
responsabilitats que puguin derivar-se de l’incompliment de les condicions d’ús.
Data de la sol·licitud: ……………………………………………….
Signatura del soci/a sol·licitant:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista la sol·licitud rebuda el Responsable del centre resol de la següent manera:
Concedir l’ús de les instal·lacions per a l’activitat sol·licitada.
NO Concedir l’ús de les instal·lacions per a l’activitat sol·licitada.
Data de la Resolució: …………………………….
Signatura i segell del club:

NORMES D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL “LA BARRACA”
I El/la soci/a es fa responsable del joc de claus que serà lliurat pel personal del club amb la finalitat
d’obertura de les instal·lacions tant interiors com exteriors i del seu tancament a la finalització de
l’esdeveniment. Aquest joc de claus haurà de ser dipositat en la recepció del Complex Baldiri Aleu
com a molt tard el dilluns (o l’endemà de l’esdeveniment) abans de les 10:00 h.
II. El/la soci/a es fa responsable de les instal·lacions tant exteriors com interiors, així com del seu
contingut i el seu continent. Amb aquesta finalitat el/la soci/a dipositarà una fiança de 200,00€ en
previsió de fiança per desperfectes que, en cas que no n’hi hagi, seria reintegrada el dia del lliurament
de claus una vegada inspeccionades les instal·lacions per part del personal del Club a partir de les
10:30 h. El/la soci/a serà responsable de la neteja del local i, en cas de no realitzar-la, haurà d’abonar
la quantitat que s’indica a baix en concepte de neteja.
III. Les tarifes de preus aplicades per a l’ús del local “La Barraca” seran les següents:
-

200,00€ en concepte de despeses d’ús.
…………€ barril de cervesa (opcional)
…………€ Servei de neteja (opcional en cas que no la realitzi el/la soci/a)

IV. Equipament opcional a demandar en cas de necessitat d’ús:
-

Paelles 2 de 100 , 1 de 50 ( valor de 150,00€ )
Cèrcols de gas per a paelles 2 ( valor de 60,00€ )
Bombones de butà 4 ( valor de 60,00€ )
Equip de so ( valor de 650,00€ )
Comandament de televisió ( valor 20,00€ )

V. Relació d’equipament que es lliura per a l’ús de “La Barraca”. Aquest material haurà de ser retornat
en les mateixes condicions d’ús estat de conservació en què s’han lliurat, en cas de trencament o
extraviament dels mateixos el soci/a. haurà de restituir el valor que té assignat o assumir a la seva
costa la reparació dels mateixos si fos possible.
-

Neveres 2 ( valor de 300,00€)
Tirador de cervesa ( valor de 100,00€ )
Coberteria (valor de 10,00€ )
Cuina equipada tant de material como de fogons ( valor de 300,00€ )
Forn de convecció ( valor de 600,00€)
Taules i cadires per a 100 persones ( valor de taules 50,00€ / cadires 15,00€ )
Televisión ( valor de 200,00€ )

VI. L’ús de “La Barraca” exclou l’ús el terreny de joc, ja que aquest espai és exclusiu per al
desenvolupament del rugbi, per tant està terminantment prohibit accedir al mateix. En cas
d’incompliment d’aquesta norma, els desperfectes que s’ocasionin en el terreny de joc aniran a càrrec
del soci/a.
El Club.

El/la soci/a. Núm. ___________

