La Vaqueria de
l’SCI Catalunya

Ús extern de La Vaqueria de l’SCI
- Espai: Interior de 55 m2
- Aforament: 60 persones
assegudes
- Adaptat a cadires de
rodes
- Direcció: C/del carme 95,
al cor del barri del Raval
- Accés: Pel local del SCI o
per la porta de la comunitat
de l’edifici
- Preu lloguer: 10€/hora
*Per lloguers de dies continuats i horari
extens, contacta amb nosaltres i farem un pressupost que s’adapti a les necessitats.

Material
La sala pot disposar de fins a 60 cadires, algunes taules, projector, ordinador, altaveus
i connexió a internet amb WIFI. Tot el material és mòbil i cal demanar-lo amb antelació.

Condicions de cessió
L’associació cedeix l’espai a associacions i entitat que facis activitats relacionades
amb el si de l’activitat i valors del SCI, prioritzant aquelles realitzades projectes i
organitzacions sense ànim de lucre. L’SCI Catalunya no té servei de consergeria i
per tant el bon estat i neteja de la sala depenen en bona part de totes les persones i
entitats que en fan ús. Us demanem que us en responsabilitzeu i garantiu el respecte
per l’espai i el material durant l’activitat.
Així mateix, heu de fer-vos responsable del muntatge i desmuntatge de cadires i
d’altres elements de l’espai, i tenir en compte que l’activitat no podrà allargar-se
més enllà de les 22:30 per evitar molèsties als veïns i veïnes. Si porteu un equip de
so o preveieu fer un soroll destacable heu de fer-ho constar prèviament a l’activitat.

Accés
Durant els matins i algunes tardes entre setmana, previ acord amb l’entitat, l’entrada a
la sala es pot efectuar per l’entrada principal del local del Servei Civil Internacional de
Catalunya. En cas contrari i per la resta d’horaris i caps de setmana us cedirem una clau
de l’espai i l’entrada s’efectuarà per la porta de la comunitat de propietaris, contigua
al local de l’SCI Catalunya. És important acordar aquesta qüestió amb l’entitat i dur
senyalització adequada per facilitar l’accés. Us recomanem fer, almenys, un cartell
propi de l’activitat per indicar la porta d’entrada.
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Reserva
La reserva s’efectua amb el FORMULARI DE LA NOSTRA WEB: www.scicat.org
					
Un cop cop ho haguem confirmat heu de posar-vos en
contacte amb l’SCI Catalunya uns dies abans per acordar,
si cal, la cessió de la clau, així com explicar-vos, si s’escau, el
funcionament del material i altres detalls. Us recomanem
veure la sala abans de l’activitat per assegurar-vos que
s’ajusta a les vostres necessitats.
En tots els casos que es demani el lloguer es valorarà des
del Servei Civil Internacional de Catalunya i les condicions
quedaran subjectes a aquesta valoració.
Qualsevol dubte podeu escriure a:
administracio@sci-cat.org
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