PROTOCOL D’ACTIVITATS ATENEU FLOR DE MAIG
•

Qualsevol col·lectiu que vulgui fer una activitat social haurà de venir a presentar el projecte a la
coordinadora. Això vol dir que han de preveure demanar-ho amb temps.

•

És imprescindible que del grup que demani l'espai, hi hagi com a mínim, un soci o sòcia participant
de l'Ateneu.

•

Per consumir begudes i menjar a l'espai social cal ser sòcia de l’Ateneu. Les persones que no són
sòcies participants cal que es facin sòcies d’ús abans de consumir. El cost del carnet de sòcies
d’ús de l’espai social és de 2 euros a pagar al moment i amb validesa d’un any. Serà un carnet
diferenciat del de les sòcies i socis participants.

•

L'activitat social que es proposi ha de tenir un contingut social que acompanyi la part lúdica, i
aquest serà el projecte que hauran de presentar a la coordinadora. Cal que a l'activitat es visualitzi
aquest contingut i que en algun moment de l'activitat s'expliqui el projecte de la Flor de Maig.

•

Un cop la coordinadora doni el vistiplau al projecte d'activitat social, es demanarà una fiança de
100 euros al col·lectiu. Aquesta fiança es tornarà un cop finalitzi l'activitat i es comprovi que tot ha
quedat net i recollit.

•

Les begudes les portarà el col·lectiu que organitzi l'activitat, i es demanarà que aportin un 15% dels
guanys a la Flor com a aportació per cobrir les despeses de llum, aigua, lloguer, etc.

•

Quan el col·lectiu tingui el vistiplau, es decidirà quina persona o persones de la Flor els hi
explicaran el funcionament de les coses que necessitin, on són els estris de neteja, límits de la
cuina, horari, clau per entrar, i logística per tornar la fiança.

•

La persona o persones del col·lectiu que demana l'espai per una activitat social i que són sòcies de
la Flor seran l’enllaç del col·lectiu amb la Flor de Maig.

•

Com a Ateneu es donarà cabuda a una activitat social al mes. El mes de maig i octubre es reserven
per a activitats pròpies de l'Ateneu.

•

L'horari de finalització de les activitats socials serà la una de la matinada com màxim.

•

L'aforament recomanat és de màxim 100 persones a la sala gran.

•

A l'interior de la Flor de Maig no es pot fumar.

•

Caldrà respectar el veïnat a la sortida pel tema soroll.

