
                              

 

\\servidor\Administracio\Espais entitat\ÚS DELS ESPAIS DEL CASINO 220412-rev MP MC GR CL AG.docx 
1  

 
 

CASINO LLAGOSTERENC, S.R.C. 

ÚS DELS ESPAIS DEL CASINO LLAGOSTERENC - ESCOLA DE MÚSICA I DANSA 

El Casino Llagosterenc, en sintonia amb els objectius i valors que vol fomentar al servei dels interessos dels seus 
socis i altres col·laboradors, i erigint-se com a centre de trobada i intercanvi d’experiències artístiques , culturals i 
lúdiques, contempla la possibilitat de cedir de forma temporal els seus espais per a aquestes pràctiques.  
L’ús dels espais del Casino i aules de l’Escola de Música i Dansa  es farà respectant la següent normativa.  

1 
ESPAIS  
CASINO-EMiD 

 -a)  Sala de Ball  - b) Petit Casino  - c) Sala Mossèn Gelabert  - d) Secretaria/Aula 8 
 - e)  Biblioteca/Aula 7  - f) Aula petita 

2 SOL·LICITUD 

Per a sol·licitar un espai: 
1 -Omplir el següent formulari: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0VV5iql2QLLDbzPB6l2sXCH_gAEmnO5xUMNzbVWkH4nhp0A/viewform?usp=sf_link  

2- Signar la Normativa i l’Acord de Compromís que es troben en el present document.  

3                                   NORMATIVA GENERAL 

 3.1 Canvis 
Qualsevol alteració esporàdica o regular respecte a dates, horaris d’ús o canvis respecte a les 
condicions acordades i signades en l’Acord de Compromís s’ha de notificar amb antelació i per 
escrit a l’adreça: gestio@casino.cat  

 3.2 Ordre 

Els espais i mobiliari s’hauran de deixar, com a mínim en la disposició, distribució i ordre en què 
s’han trobat. Els espais compartits del Casino són d’ús habitual de l’Escola  de Música i Dansa i 
d’altres activitats culturals o de lleure. Donada la complexitat per al manteniment de l’ordre dels 
espais i equipaments, l’equip de gestió del Casino demanem especial sensibilitat per aquesta 
qüestió. Si teniu qualsevol petició especial ens la podeu fer arribar i la valorarem. 

 3.3  Neteja  

El servei de neteja està inclòs per defecte en el moment de la signatura de l’Acord de 
Compromís i va a càrrec del Casino. Amb la signatura d’aquesta normativa s’accepta la 
prohibició de fumar i consumir begudes alcohòliques. També queda prohibit llençar a les 
papereres deixalles orgàniques. 

 

3.4 
Calefacció/ 
Aire c. 
 

La persona signant de l’acord de compromís ha de ser el responsable que vetlli per el 
tancament, si s’escau, de la calefacció o aire condicionat. L’incompliment d’aquest punt pot 
derivar en la reclamació per part del Casino d’una compensació per les despeses causades per 
l’oblit o mal ús de la calefacció o aire condicionat.   

 3.5 Claus La recollida i retorn de claus es farà a la barra del Cafè donant el nom de la reserva. 

 3.6 Festes 
No es permet l’ús de les instal·lacions del Casino per a altres activitats que les acordades ni per 
a festes privades. 

 3.7 Lavabos 
 Els lavabos disponibles es troben al Petit Casino (darrera de l’escenari) i a la planta baixa de 
l’Escola de Música. La clau d’aquest darrer lavabo es troba amb el manat de claus general.  

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA  
Nom:                                                                                              DNI:                                      
 
En representació de:  
 
He llegit i accepto la normativa d’ús dels Espais del Casino Llagosterenc . 
 
Signat:                                                                                             Data: 

 

PREUS I CONDICIONS DELS ESPAIS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0VV5iql2QLLDbzPB6l2sXCH_gAEmnO5xUMNzbVWkH4nhp0A/viewform?usp=sf_link
mailto:gestio@casino.cat
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 1 sessió 2h Sessió ½ dia Sessió 1 dia 

 Regular Puntual Regular Puntual Regular Puntual 

Sala de Ball 15€ 20€ 37,5€ 50€ 75€ 100€ 
Petit Casino  15€ 20€ 37,5€ 50€ 75€ 100€ 
Sala Mossèn Gelabert 15€ 20€ 37,5€ 50€ 75€ 100€ 
Secretaria 15€ 20€ 30€ 40€ - - 
Biblioteca 15€ 20€ 30€ 40€ 60€ 80€ 
Aula petita 15€ 20€ 30€ 40€ - - 

 *Sense muntatge d’espai. 

 
Condicions  
Tindran opció a condicions especials:  
 Membres de  Junta 
 Socis 
 Alumnes Actuals/ Ex-alumnes 
 Inscrits a Activitat en curs 
 Treballadors del Casino 
 Associacions o entitats del poble 

En aquests casos s’estudiarà la possibilitat d’intercanvis, descomptes, exempcions, etc. En el cas de grups, 
es considerarà grup extern, si el 80% o més dels participants del grup està format per persones no 
vinculades a l’Entitat. En aquest cas les condicions aplicables seran les descrites a la Normativa General. 
Signatura de compromís obligatòria 

 

ACORD  DE COMPROMÍS 

1 Persona/ Entitat sol·licitant    

2 Representant   

3 Telèfon i e-mail de contacte   

4 Espai cedit  

5 Periodicitat  

6 Data/es  

7 Horari  

8 Preu acordat  

Signatura representant del Casino Llagosterenc, 
S.R.C. 

 
 

      Data 

Signatura sol·licitant 

 


