REGLAMENT DE LA SALA POLIVALENT DE LA
BIBLIOTECA DE GUISSONA

Les normes que segueixen estan sotmeses a les decisions de la Biblioteca
de Guissona. Qualsevol qüestió particular que no estigui contemplada en
les presents normes de funcionament es resoldrà des de la Biblioteca.

1. La Sala Polivalent només es pot utilitzar sota la supervisió del personal
bibliotecari.

2. Només el personal tècnic responsable de la biblioteca podrà manipular
els elements tècnics de la sala (portàtil, projector, pantalla, equip de
so, reproductor hdmi, micròfons, illuminació, material escènic,
material contra incendis o portes d’emergència), caldrà demanar-ho.

3. L’usuari es compromet a no deteriorar ni malmetre les installacions ni
béns mobles i és responsable dels danys i perjudicis ocasionats i de les
despeses que aquests originin.

4. SOLLICITUD D’ÚS. Per utilitzar aquest equipament caldrà sollicitar
autorització

expressa per escrit amb un mínim de quinze dies

d'antelació a l'activitat prevista mitjançant el model formalitzat que
especifica: l’horari d’inici i de finalització de l’activitat, les dades de
l'acte, la seva descripció i el material necessari.

5. El personal de la Biblioteca té la facultat d’anullar una autorització si
les circumstàncies ho aconsellen.

6. Una vegada finalitzada l'activitat caldrà que la sala quedi buida de tota
mena de material i endreçada de manera que estigui a punt per a la
propera activitat. Tot el mobiliari de la Biblioteca utilitzat s'haurà de
deixar en el mateix lloc i en el mateix estat que estava.

7. Els usuaris es comprometen a no alterar l'ordre, guardar el degut
respecte a les persones i a les coses i fer cas de les advertències i
condicions quant a sorolls i altres disposicions que el personal de la
Biblioteca adverteixi en cada cas.

8. Resta prohibida l'entrada d'animals a les dependències de la Biblioteca
de Guissona.

9. No es podrà entrar a la Biblioteca amb menjar, beure o objectes que
puguin deteriorar el mobiliari, la decoració o que impedeixin o
dificultin la comoditat dels usuaris.

10. És responsable de fer complir les presents normes als usuaris el
subscriptor de la sollicitud.

11. Els responsables de la Biblioteca podran prendre les mesures puntuals
que creguin convenients per assegurar-ne el bon funcionament.
L'incompliment de les presents normes de funcionament, pot implicar la
pèrdua del dret a utilitzar la sala polivalent de la
Guissona.
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