FULL DE SOLLICITUD DE L’ESPAI PER LA PAU

En/na ......................................................................................... amb NIF ...........................
Telèfon .................................. Adreça: ................................................................................
...............................................................................................................................................
en nom i representació de ................................................................................................
SOLLICITA:

Autorització per utilitzar l’Espai per la Pau per a celebrar-hi l’activitat següent:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
el dia ......................... d .................................................... de ..........................
Horari d’ocupació de l’Espai: de les .................... hores a les ................ hores
Horari de duració de l’activitat: de les ................ hores a les ................ hores
Característiques de l’activitat i necessitats d’infraestructura:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Assistència prevista .................. persones. L’aforament màxim és de 35 persones.
I ACCEPTA LES NORMES D’UTILITZACIÓ FIXADES PER A L’ESPAI PER LA PAU
QUE ES DETALLEN AL DORS.
Santa Coloma de Gramenet, ................ d ............................................. de ......................
Signatura del sollicitant

S’autoritza la utilització de l’Espai per la Pau per aquesta activitat
Tècnica de Cooperació

Tècnica de Cultura i Joventut

Sílvia Terol Ledesma

Verónica Leiva Velasco

CONDICIONS GENERALS

1. Les activitats que es realitzin a l’Espai per la Pau s’adaptaran a l’horari d’obertura del CRJ Mas
Fonollar. En cas que l’horari previst per l’activitat no s’ajusti a aquest centre, s’haurà hagut d’acordar
l’accés prèviament amb el Departament de Solidaritat i Cooperació.
2. El contingut de les activitats s’haurà d’adequar als temes pels qual ha estat creat l’Espai per la
Pau: cultura de pau, drets humans, cooperació internacional, interculturalitat, convivència, etc. També
tindran cabuda especial les que s’adrecin als joves.
3. Les sollicituds s’adreçaran a l’adreça electrònica espaiperlapau@gramenet.cat termini d’antelació
no inferior a 15 dies, respecte a la data de realització de l’activitat.
4. La cessió d’espais és gratuïta. És prioritzaran les activitats que siguin gratuïtes per als participants.
5. En cas de presentació de llibres, caldrà fer donatiu d’un total de 4 exemplars per a les
biblioteques de la ciutat. En cas de presentació d’algun altre document, es lliuraran uns exemplars
per al Fons Documental Joan Gomis.
6. La cessió d’espais es distribuirà segons la idoneïtat del tema i l’ordre d’entrada de les sollicituds.
7. Els organitzadors són responsables dels desperfectes que s’hi puguin ocasionar.
8. Els organitzadors es comprometen a que les activitats no interfereixin en el normal funcionament
del Centre de Recursos per a Joves “Mas Fonollar”.
9. L’incompliment de qualsevol de les condicions esmentades, serà motiu de nullitat de la
sollicitud.

