* O SOLICITANTE DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE ADOPTARÁ TODAS AS MEDIDAS
DE SEGURIDADE E HIXIENE QUE MARCA A NORMATIVA ACTÚAL ANTI COVID19

REGULAMENTO DE USO DAS INSTALACIÓNS DA A.B.E.
1. As instalacións que a A.B.E. poderá ofrecer para o seu uso en cursos,
presentacións,conferencias ou reunións serán:
a) Aula 1: aula teórica con capacidade para 28 persoas.
b) Aula 2: aula polivalente con capacidade para 15 persoas.
e) Sala de xuntas
d) Salón de actos: capacidade 72 persoas.
2. Reserva de instalacións e equipos:
a) A utilización de ditas instalacións só poderá realizarse previa solicitude de reserva e
aceptación da normativa de uso das mesmas, cun prazo mínimo dunha semana e coa
aprobación da Xunta Directiva. En caso de necesitalos, a reserva deberá incluír tamén os
equipos de apoio (ordenador portátil, canón de proxección, televisión de plasma, pantalla
de proxección ... ) que o usuario precisara.
b) En ningún caso o solicitante poderá facer uso das instalacións ou equipos non
reservados a tal fin.
3. As responsabilidades do solicitante serán:
a) Os usuarios das instalacións e equipos de apoio da A.B.E. faranse responsables, por
escrito, da conservación das salas e do seu contido, así como dos desperfectos que por uso
indebido se produciran. En caso de producirse desperfectos, o usuario farase cargo do
custo dos mesmos.
b) Os usuarios das instalacións faranse cargo, ademais, do pago das tarifas indicadas nesta
normativa no momento de realizar a reserva.
Tarifas aulas
Horario laboral

SOCIOS A.B.E.
GRATUÍTO

SOCIOS A.B.E. ACTIV. PROFES.**

20 €/Hora

NON SOCIOS
20 €/Hora
2

** Socios da A.B.E. que utilicen as aulas para realizar unha actividade profesional
remunerada como impartir formación a terceiros ou similares.





A Xunta Directiva resérvase o dereito de aplicar a tarifa correspondente en función
do uso que se faga da aula.
En caso de actividades de especial interese para a A.B.E., a Xunta Directiva poderá
decidir non cobrar polas instalacións ao solicitante.
En caso de uso prolongado, a Xunta Directiva resérvase o dereito de chegar a un
acordo económico co solicitante que sexa beneficioso para ambas partes.

