ASSOCIACIÓ DIABLES D’ARGENTONA
Cr Les Parres, 25
08310 Argentona

Benvolguts senyors,
Vist la vostra instància presentada al Registre Telemàtic de l’Ajuntament d’Argentona el dia
10 de maig de 2017 (RE Telemàtic 333/2017) en la que sol·liciteu permís per fer ús del
Camp de futbol de sauló el dia 17 de juny de 2017, des de les 12 fins les 23h, per dur a
terme la celebració del 25è aniversari de l’entitat, comunicar-vos que s’autoritza l´ús de
l’espai sol·licitat el dia i l’horari indicat. Caldrà però que tingueu en compte les següents
premisses:
-

Hi haurà un conserge municipal el dissabte 17 de juny, de 12 a 21.30h, a partir
de les 21.30h i fins les 23h, estareu sols acabant l’acte, sent vosaltres els
responsables de les instal·lacions i

fent complir la normativa vigent del

poliesportiu. Les instal•lacions han de quedar netes i recollides (tant o més net
de com us l’heu trobat).
-

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 19 de juny a

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

55adb98e071f40ed85046f3acd7252cc003

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.
Informar-vos també que podreu disposar de 2 vestidors i 1 podi.
Pel que fa al tema de d’il·luminació, comunicar-vos que el conserge al llarg de la tarda us
explicarà el funcionament de la desconnexió de les llums.
Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la Regidoria d’Esports.
Atentament,
La regidora d’Esports
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