UTILITZACIÓ DELS BUCS D’ASSAIG AMB RE10

Grup:

UTILITZACIÓ DELS BUCS D’ASSAIG AMB RE10
DADES DEL GRUP
NOM DEL GRUP:
Nom del representant del grup:
Telèfons de contacte:
Adreça electrònica de contacte:
Components (inclòs el representant del grup):

NOM

DI

TELEFON

INSTRUMENT

1
2
3
4
5
6

MANIFESTEM:
1. Que som tots els components d’aquest grup musical.
2. Que desitgem utilitzar els Bucs d’assaig del Vendrell gestionats per l’AMBP.
3. Que autoritzem al representant del grup que signi tots els documents que
convingui davant de l'Associació de Músics del Baix Penedès (AMBP)
relacionats amb la utilització dels bucs d'assaig
Signatura i nom de tots els components del grup:
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CONTRACTE DELS BUCS D’ASSAIG

CONTRACTE PER A L’ÚS DELS BUCS D’ASSAIG
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG DEL VENDRELL
(CAMÍ REIAL, 15-17)

1. Horari d’obertura dels Bucs: De dilluns a divendres, de 9 h a 22 h
Dissabte, de 10 h a 13 h i de 16 h a 21 h
2. Preus RE10 (targeta de 10 hores): Socis 20€, no socis 30€
3. La reserva dels bucs s'hauran de comunicar com a mínim amb 24 hores d'antelació,
especificant: horari que es demana, el nom del grup, dia de la setmana i del mes.
4. Les targetes RE10 s'han de comprar a l'oficina.
5. No es permetrà l’entrada als Bucs d’assaig de cap grup o persona que tingui
pagaments pendents amb l’Associació de Músics del Baix Penedès (AMBP).
6. S’ha de respectar l’horari establert i ser puntuals tant a l’inici com a la finalització de
l’assaig. És molt important comptabilitzar dins del vostre horari el temps que
necessitareu per recollir, per respecte tant al grup que ve darrere vostre com al
personal del centre. Recordeu que és un espai compartit.
7. No es podran avançar ni retardar els horaris establerts.
8. No es permetrà emmagatzemar cap tipus de material dins dels Bucs d’assaig.
9. No es podran cancelar les reserves un cop s'hagi rebut el mail de confirmació. Si el grup no
hi pot assistir se li descomptaran les hores de la targeta igualment.
10. Dins dels Bucs d’assaig no es pot beure, menjar ni fumar.
11. Dins de l’espai dels bucs només podran entrar-hi els components del grup musical
que tinguin reflectit el seu nom al contracte signat (si hi ha alguna baixa o
incorporació nova al grup, s’haurà de comunicar a l’AMBP per fer el canvi de dades).
Els amics s’hauran d’esperar a consergeria.
12. Per motius d’espai, no s’acceptaran grups de més de 6 components.
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CONTRACTE DELS BUCS D’ASSAIG
13. Els components de cada grup són els responsables de tenir cura tant del material
com de l’espai. En el moment d’entrar, la persona encarregada del control
d’accessos als bucs acompanyarà cada grup i el seu responsable haurà de signar el
full de control que li serà lliurat. En cas de detectar qualsevol mancança o
desperfecte, té l’obligació de comunicar-li-ho en aquell moment. En cas que no
ho comuniqui, els responsables seran els membres del grup i l’AMBP els exigirà que
reposin o arreglin el material que falta o que estigui trencat.
14. Cada buc d’assaig estarà equipat amb tres micròfons amb peu i cable, una
bateriacompleta, un equip de veus, un amplificador de guitarra i un de baix.
15. Està completament prohibit connectar cap guitarra o baix a l’equip de veus i canviar
el material de buc; aquest fet es considerarà no tenir cura de l’equipament i
serà motiu d’expulsió automàtica.
16. Es podrà prohibir l'accés als Bucs d’assaig per qualsevol de les següents causes:
 L’incompliment per part del músic o del grup de qualsevol dels punts anteriors
d’aquesta normativa.
 No tenir cura de l’equipament o mantenir una actitud contrària al benestar
general.
17. Aquest contracte està redactat en col·laboració amb la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament del Vendrell, que és el propietari de les instal·lacions.
18.

L’Ajuntament del Vendrell té una assegurança de responsabilitat civil en cas
d’incendi.

Signen aquest contracte, donant conformitat i respectant tots el punts esmentats
anteriorment.
Per l’AMBP

Pel grup musical

El Vendrell, .............. d ............................ de 201
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