NORMATIVA DE LA COORDINADORA DE ROCK DE SARRIÀ
Quotes mensuals:

Bucs d’assaig:

2H SETMANALS

------------------------------

34 € AL MES (4.25€/h)

3H SETMANALS-

-----------------------------

44 € AL MES (3.66€/h)

4H SETMANALS

----------------------------

54 € AL MES (3.37€/h)

5H SETMANALS

----------------------------

64 € AL MES (3.20€/h)

Està prohibit menjar, fumar i beure begudes alcohòliques dins els bucs. Per a tal
efecte, es pot sortir a la terrassa de la cafeteria, que està al costat dels bucs.
Si se us trenca o espatlla el material dels bucs, aviseu a recepció.

Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 20.30 h

Si us trobeu el material dels bucs trencat/espatllat, aviseu a recepció abans de
començar l’assaig. L’últim grup que hagi assajat abans de l’avís, se’l farà
responsable. Els bucs d’assaig estan equipats amb el següent material:
Bateria: sense plats ni papallones. Amplificadors: 2 de guitarra, 1 de baix.

Inscripció: 1.- Omplir la fitxa d’inscripció i acceptació normativa 2.- Establir

Equip de veus, pantalles i peus de micròfon.Teclat i peu de teclat.

horari d’assaig 3.- Fer l’ ingrés de la fiança i quota mensual.

La resta de material va a càrrec del grup.

Pagament:

Sancions:

El pagament es farà en forma d’ingrés mensual al compte corrent de la CRS.La

L’acumulació de 2 avisos pot comportar l’expulsió de la Coordinadora.

Caixa: 2100 3466 78 2200043208

El fet de que el deute superi la fiança comporta la prohibició d’assajar als bucs fins

Cal ingressar un dipòsit de 100€ que es retornarà en el moment que el grup es

que es pagui el deute.

doni de baixa. Quan ingresseu la quota mensual, cal indicar el nom del grup i el

Contacte:

mes al que correspon. La quota mensual s’ha d’abonar abans del dia 10 del mes
en el que s’està assajant.
Els grups que arrosseguin deutes han de saber que se’ls pot donar de baixa de la
Coordinadora per aquest motiu, quedant el dipòsit per a cobrir aquest import.

Reunions:
És obligatori assistir a les reunions convocades trimestralment. És necessària

Per qualsevol dubte, consulta o queixa/ suggerència, podeu adreçar-vos a
recepció, trucant al Centre Cívic o via mail en qualsevol moment. Qualsevol
comunicació via mail cal fer-la tant a la CRS com al Centre Cívic.

Informació i reserves:
Centre Cívic Sarrià

Coordinadora de Rock de Sarrià (CRS)

l’assistència mínima d’un integrant del grup. Es penjarà amb antelació un full als

Xavier Casino

Antoni Inglés

bucs d’assaig per confirmar assistència i es farà convocatòria per mail. Davant de

93·256·27·20

Pol Masclans

qualsevol contratemps cal avisar amb suficient temps d’antelació.

joves.sarria@qsl.cat

rocksarria@gmail.com

www.facebook.com/ccsarria

www.facebook.com/rocksarria

Els grups que no assisteixin, que no al·leguin motiu o que no donin senyals de
vida, poden ser donats de baixa.

