FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CALÀBRIA 66
Normativa de cessions d’espais per a tallers.
1. Presentació de propostes i valoració
1.1Es considerarà taller tota aquella activitat formativa on la inscripció dels participants sigui necessària per a poder-se dur a
terme.
1.2 La proposta de realització de tallers a Calàbria 66 no ha de suposar una competència a altres equipaments del barri que
estiguin duent a terme propostes similars.
1.3 El desenvolupament de tallers a Calàbria 66 ha d’aportar valor afegit al projecte i a l’entorn. Així doncs, es poden tenir en
compte els següents aspectes de la proposta:





Que vagin destinats a col·lectius específics d’interès
Que estiguin integrats en el marc d’un projecte més ampli promogut per Calàbria 66
Que sigui quelcom inèdit al barri

1.4 El taller haurà de ser aprovat per la comissió corresponent, excepte en el cas d’activitats formatives d’un dia de durada
realitzades per entitats adherides a Calàbria 66. Aquestes seguiran el procediment regular de cessió d’espais.
2. Preu
2.1El preu serà proposat per l’entitat/col·lectiu/persona física promotora del taller. La comissió corresponent valorarà la seva
idoneïtat i l’assequibilitat tenint en compte el conjunt de la proposta que s’està oferint.
3. Funcionament per a col·lectius adherits a Calàbria 66:
3.1 Els promotors/promotores de tallers hauran d’abonar l’import corresponent al lloguer de l’espai segons la categoria“sense
ànim de lucre, acte intern”. Estaran exemptes de pagament els tallers que siguin gratuïts pels seus assistents. (Veure
document “Tarifes aplicables a la cessió d’espais”)
3.2 L’abonament de l’import en concepte de lloguer de sala podrà ser previ o posterior al desenvolupament del taller.
4. Funcionament per a col·lectius no adherits a Calàbria 66:
4.1 Les entitats no adherides a Calàbria 66 hauran d’abonar l’import corresponent al lloguer de l’espai. (Veure document
“Tarifes aplicables a la cessió d’espais”)
4.2 L’ingrés d’aquest import s’haurà de realitzar prèviament a l’inici del taller.
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