HANDBOL CLUB LAIETÀ ARGENTONA
Cr Josep Soler, 4
08310 Argentona

Benvolgut senyor,
Vist la vostra instància presentada a l’Ajuntament d’Argentona el dia 8 de juny d’enguany
(RGE: 5118-2017) sol·licitant el pavelló esportiu municipal (pista nova), per fer la
celebració final TOP 4 Catalana de Handbol, els dies 10 i 11 de juny de 2017 de 18 a 24h i
de 15.30 a 24h respectivament, comunicar-vos que des de la Regidoria d’Esports us
donem autorització per a la realització d’aquesta celebració en el lloc i hora indicat.
Caldrà però que tingueu en compte les següents premisses:
-

-

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

895a758a7dcd4463ba72828024ebf4d6005

Serà a compte i càrrec exclusiu de l’entitat qualsevol desperfecte, dany, robatori i/o furt
que es pugui produir durant la utilització de les instal·lacions i pel fet de l’ús, assumeix en
exclusiva la total responsabilitat que es pugui derivar de l’esmentat ús davant de tercers i
del propi Ajuntament.
Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició
Atentament,
La Regidora d’Esports
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-

Hi haurà un conserge municipal el dissabte 10 de juny, de 18 a 21.30h i
diumenge 11 de juny de 17 a 20h. Les hores que no disposeu de conserge,
estareu sols, i caldrà que vosaltres sigueu responsables de la instal·lació, us
heu d’assegurar que quedi ben tancada.
A partir de les 24h i fins a la 1h de la matinada, caldrà deixar net (tant o més
net de com us l’heu trobat) i recollides les instal·lacions.
Juntament amb aquesta autorització us fem arribar un joc de claus del pavelló
(amb el codi d’alarma) que ens haureu de retornar el proper dilluns 12 de juny
a la Regidoria d’Esports.
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