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Teléfono: 981- 51 3115
Fax: 981- 51 3000
C.I.F.: P-1501200-H
C. electr: cultura@boqueixon.com
CONCELLO DE BOQUEIXÓN

SOLICITUDE DE USO DOS CENTROS
SOCIOCULTURAIS- ENTIDADES
Datos do/a solicitante
Nome e apelidos:
DNI:

Enderezo:

Teléfono de contacto:

email:

En representación de:
Cargo:

CIF

email:

SOLICITA autorización para uso de:
Días:

Centro sociocultural de
Casa da Cultura de Camporrapado
Especificar sala/local

Horario:
Data comezo (no caso de uso continuado):

Motivo

Coñezo as normas de uso e de prevención da COVID-19 que figuran ao dorso
e comprométome a velar polo seu cumprimento.
Boqueixón ______ de _____________ de 202_

Asdo.

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE BOQUEIXÓN

NORMAS DE USO DOS CENTROS SOCIOCULTURAIS
►As persoas ou grupos interesados na utilización destas instalacións municipais deberán cubrir
unha solicitude e presentala no rexistro do concello (por sede electrónica ou presencial) como
mínimo con 3 días de antelación.
► Non se poderá facer uso doutro espazo distinto ao solicitado nin fóra dos días e horas
solicitadas, quedando obrigadas a comunicar calquera cambio posterior, de ser o caso.
► A persoa solicitante responsabilizarase das chaves do local, quedando prohibido facer copias
das mesmas nin prestalas a terceiras persoas.
►A persoa ou entidade solicitante comprométese a facer cumprir as seguintes normas:
- Respectar o mobiliario e o material existente.
- Responsabilizarse de posibles danos, gastos e prexuízos que se poidan ocasionar, así
como da responsabilidade civil que puidera derivarse de calquera incidencia que teña
lugar.
- Comunicar ao concello calquera anomalía producida.
- Deixar o local en perfectas condicións de uso e limpeza.
- Queda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas a menores de idade nestas
instalacións.
►A presentación da solicitude implica a aceptación das normas que son de obrigado
cumprimento.
►A persoa solicitante responsabilizarase das medidas hixiénico-sanitarias establecidas con
motivo da prevención da pandemia COVID-19 durante o período de utilización das instalacións.
► A autorización será como máximo por un ano, a contar dende a data de solicitude. O concello
resérvase o dereito de modificar dita autorización en función das necesidades xurdidas.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ANTE O CORONAVIRUS NOS CENTROS
SOCIOCULTURAIS
►NON ACUDIR aos centros socioculturais se temos febre (>37º), síntomas respiratorios ou
se houbo contacto cunha persoa infectada.
►EVITAR O AGRUPAMENTO á entrada e saída.
►Restrinxir o aforo, mantendo unha DISTANCIA DE SEGURIDADE DE 1,5 METROS.
►OBRIGATORIO USO DE MÁSCARAS no caso de non poder manter a distancia de
seguridade en todo momento.
►Na medida do posible, NON COMPARTIR material, alimentos, bebidas ou similares,
evitando tocar pomos das portas e o uso de espazos compartidos (aseos…)
►Obrigatorio o uso de XEL DESINFECTANTE para limpeza de mans como mínimo na entrada
e saída.
►Cumprir coa normativa e limitacións existentes en cada momento para a prevención da
expansión da COVID 19.

