CLUB PATINATGE D’ARGENTONA

Benvolguts senyors,
Vista la vostra instància presentada a l’Ajuntament d’Argentona el dia 17 de maig de 2017 (RGE
4423/2017) en la que sol·liciteu permís per fer ús de la pista vella del pavelló esportiu municipal el
dia 18 de juny 2017, de 10 a 13h i de 16 a 21h, per dur a terme 31è Festival de Primavera de
Patinatge Artístic, comunicar-vos que s’autoritza l´ús de l’espai sol·licitat el dia i hora indicat de
manera excepcional. Caldrà però que tingueu en compte les següents premisses:
-

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

25675643bc80456083ee4ecda54798df003

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.
Vista la vostra instància presentada a l’Ajuntament d’Argentona el dia 26 de maig de 2017 (RE
telemàtic 396/2017) en la que sol·liciteu permís per fer ús de les grades i 4 vestidors, comunicarvos que s’autoritza l’ús de les grades i de 3 vestidors .
Tanmateix, recordar-vos que és l’últim cop que s’autoritza l’ús de les instal·lacions sense haver
signat el conveni previ.
Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la Regidoria d’Esports.
Atentament,
La regidora d’Esports
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Hi haurà un conserge municipal el diumenge 18 de juny, de 10 a 13h, a partir de les 16h
i fins les 21h, estareu sols acabant l’acte, sent vosaltres els responsables de les
instal·lacions i fent complir la normativa vigent del poliesportiu:
o No es pot menjar dins la pista.
o No es pot patinar fora de la pista.
o 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 la Regidoria
d’Esports.
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