Document de reserva de sala
SALA POLIVALENT DEL SOCI
Dades del sol·licitant:
Nom i Cognoms: ______________________________________________________nº soci:_________________
Empresa/Entitat: _____________________________________________________________________________
Carrer: ________________________________________________ Població: _____________________________
Telèfon: _________________________ e-mail: _____________________________________________________
Data del esdeveniment: ____ / ____ / _______ Horari de l’esdeveniment: de ______ a ______ (entre les 11 i les 24h)
Opcions escollides:

No Soci

Equips audiovisuals

Hores addicionals

Servei de restauració

Preus:
50 euros ........... Lloguer de la sala amb un límit de 3 hores (abonament per anticipat en el moment de la reserva).
25 euros/hora ....................................................... Per cada hora addicional un cop esgotades les 3 hores de lloguer.
65 euros ...............................................Conjunt de cessió per utilització del vídeoprojector la pantalla i l’equip de so.
50 euros .................................................. Fiança que s’haurà de fer efectiva en el moment de formalitzar la reserva.
En aquests preus cal afegir-hi l’IVA corresponent.

Condicions:
En el cas de necessitar opcions no contemplades i fora dels horaris establerts, consulteu-ho.
Els socis amb un any o més d’antiguitat, poden utilitzar gratuïtament la sala, d’acord amb les condicions detallades.
Per a la utilització dels equips audiovisuals, en les hores prèvies, el Patronat deixarà els aparells preparats per a la
seva utilització y serà necessari que un responsable del sol·licitant se’n faci càrrec de la manipulació. El Patronat no
es farà càrrec del control dels equips durant l’esdeveniment, en cas de necessitar-ho consulteu.
Amb la signatura d’aquest document s’entenen llegides i acceptades les Condicions i Normes d’utilització de la sala.

Normes d’utilització:
La sala podrà ser utilitzada també per actes privats dels Socis, sol·licitant-ho i abonant la fiança directament a la
Cafeteria del Patronat.
Les persones que no siguin sòcies de l’entitat, hauran de satisfer en el moment de formalitzar la reserva, el preu del
lloguer més el de la fiança.
Aquesta fiança serà tornada al final de l’acte, sempre i quan la sala i tot l’equipament estigui en les mateixes
condicions en què estaven.
Els Socis del Patronat majors de 18 anys, tenen dret a fer una reserva gratuïta a l’any, en el cas de necessitar fer-ne
més, aquestes s’hauran d’abonar, a preu de tarifa.
Un full de reserva de sala, que s’hagi lliurat sense el corresponent pagament, es considerarà nul a tots els efectes.
Una vegada realitzat el pagament de la reserva, aquest import no serà retornat, encara que no s’hagi ocupat la sala.
La beguda que es consumeixi, haurà de ser obligatòriament adquirida a la Cafeteria del Patronat.
El menjar que es consumeixi, haurà de ser obligatòriament adquirit a la Cafeteria del Patronat, a excepció dels Socis
de l’Entitat.
Els responsables del bar podran convidar-vos a deixar la sala abans del temps establert si detecten comportaments
que posin en perill la integritat de les persones, de la sala o del seu mobiliari.
Des del Bar de l’entitat se us facilitaran bosses d’escombraries, escombres i recollidor per tal que pugueu recollir la
sala al finalitzar l’acte.
No està permès penjar cap tipus d’element decoratiu a les parets ni el sostre que estigui subjectat mitjançant
adhesius o clavetejats.
He llegit i accepto totes les Condicions i Normes d’Utilització.
Nom i cognoms: ____________________________________

Signatura:

Cornellà de Llobregat, a ____ de ______________ de ______
Podeu veure les nostres instal·lacions al web www.pcr.cat/instalacions.php
Patronat Cultural i Recreatiu

C/ Eduard Gibert, 29 08940-Cornellà

Tel. 93-377 02 29

E mail: info@pcr.cat

