Benvolguts socis i usuaris dels bucs d’assaig,

Després de molts dies de dubtes, de preguntes realitzades i de presentar tota la documentació
requerida, estem per fi en condicions d’anunciar que podrem tornar a accedir als bucs d’assaig
de l’edifici del Camí Reial del Vendrell (conegut com a l’Eina).
Degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint ens hem vist obligats a adaptar-nos als
requeriments de l’administració i aplicar una sèrie de canvis que garanteixin la seguretat dels
usuaris i treballadors de l’edifici. Demanem comprensió i col·laboració per part de tothom.
Esperem que aviat puguem reprendre la normalitat del servei.
Tota aquella persona que vulgui accedir als bucs haurà de seguir els següents passos
cronològics:
-

-

-

-

-

Enviar un correu electrònic a secretaria@ambp.cat mostrant el seu interès en voler
accedir als bucs. Els que no estigueu registrats com a usuaris haureu d’emplenar un
document que conté la normativa d’accés.
Llegir els plans de retorn a l’activitat de l’edifici i dels bucs d’assaig i signar-ne els
justificants que facilitarà l’AMBP a través del correu electrònic.
S’unificaran els dos sistemes d’accés utilitzats fins ara (targetes RE-10 i contracte) en
un de sol (aquells que encara els hi restin hores del contracte del primer trimestre de
l’any les podran utilitzar). Els preus de l’hora seran de 2€ per a socis de l’AMBP i 3€ per
a no socis. Es podran comprar pacs de 10 hores al preu de 20€ els socis i 30€ els no
socis. El pagament es realitzarà a través d’ingrés bancari realitzat amb tres dies
d’antelació a l’ús dels bucs.
Dades per fer l’ingrés:
• Associació de Músics del Baix Penedès
• Import: 20€ soci / 30€ no socis
• Concepte: Bucs d’assaig AMBP + (Nom del grup)
• Número de compte: ES11 0081 0125 6500 0127 6533
Per accedir als bucs s’haurà de comptar amb el permís explícit de l’AMBP. Amb un
marge de 2 dies de temps s’haurà d’enviar un correu electrònic a secretaria@ambp.cat
per reservar les franges horàries que es creguin oportunes. Posteriorment es
retornarà un correu de confirmació de la reserva. L’horari queda limitat de 9h a 15h de
dilluns a divendres i de 10h a 13h els dissabtes.
Com a màxim podran accedir 4 persones a cada buc d’assaig respectant sempre la
distància mínima de seguretat. Si en algun moment es comprova que no es possible
per capacitat de l’espai, aquesta xifra es podrà veure reduïda.
Per accedir a l’edifici s’haurà d’anar amb mascareta i un cop finalitzat l’assaig s’haurà
de netejar i desinfectar tots aquells instruments i equips de so de l’AMBP que s’hagin
utilitzat.

Moltes gràcies!
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