NORMATIVA DE LLOGUER BOX ESPAI DE MAR













El servei de lloguer del box de platja d'espais és un serveis del centre i consisteix en la
cessió i / o lloguer d'espais i material tècnic, a entitats, grups professionals, particulars o
empreses per a la realització de les seves activitats. Aquestes activitats s’hauran d'ajustar
a la llei i és per aquest motiu que no es podran fer actes que facin apologia de la violència,
intolerància… Tampoc podran limitar el dret d'accés a ningú per causa de gènere, raça,
cultura o religió.
La sol·licitud s’haurà de cursar amb un antelació.
El centre confirmarà al sol·licitant per escrit en un termini de 2 a 4 dies després de rebrela.
La utilització dels espais disponibles per al servei de lloguer d'espais comporta el
pagament d'unes tarifes que són informades anualment pel IBE i aprovades com a preu
públic per l’Ajuntament de Barcelona. No es considera feta la reserva en ferm sense haver
realitzat el pagament del cost del lloguer. Aquest es podrà fer efectiu a través d'ingrés
bancari o mitjançant pagament per targeta de crédit.
En el moment de la realització del lloguer del box, és faran fotos del material que és deixa
en l’espai per tal de tenir clar les condicions en les que es queda el material en el Box.
Aquestes fotos s’adjuntaran en un document que serà signat per la direcció i l’usuari del
lloguer.
No es permetrà l'ocupació de l'espai per part d'una entitat/particular diferent a la que
consta en el full de sol·licitud o reserva.
En cap cas és permetrà l’entrada al box per recollir o deixar el material si no és sota la
presencia de personal del centre.
El centre podrà demanar DNI per tal de comprovar que la persona demandant del
material és la mateixa que apareix en el conveni.
La renovació del box s’efectuarà cada dia 1 de més.

En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la LSSICE
34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades de caràcter personal recollides al present
acord seran incorporades als nostres fitxers amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats del mateix, així com per a
informar-li, per mitjans electrònics o postals, de les activitats relatives a CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA. L’informem que vostè
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a C/ Blesa, 27 - 08004 BARCELONA o lopd@lleuresport.cat.
El titular té dret a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se Si no desitges rebre més correus
electrònics com aquest, si us plau, reenvia aquest missatge indicant a l’assumpte 'ESBORRAR LES MEVES DADES' a
espaidemar@lleurespt.cat
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