Reegulam
mento de usso geraal das installaçõess da
Grupo Despo
ortivo
sedee do G

Julho de 201
12

Regulamen
nto de uso geral das
d instalações daa sede do Grupo Desportivo

CAPÍTTULO I: ÂMB
BITO E ESTRU
UTURA

Artigo
o 1º
(Objeeto)
O preesente regulamento define as regraas de utilizaçção e cedência das instaalações da ssede do
Grupo
o Desportivo
o e Recreativo
o 1º de Dezeembro, doravvante designado apenas por GDR1D e dirige‐
se a todos os utilizzadores do eespaço.
As no
ormas de arreendamento do bar (interrior) estão dispostas em regulamento
o próprio, co
onforme
o aneexo II do pressente documento e que d
dele faz partee integrante.

o 2º
Artigo
(Defin
nição)
1 ‐ A sede do GDR1D é um eq
quipamento destinado à realização d
de atividadess de índole aartística,
educaativa, cultural e desporrtiva, obedeecendo a prrincípios de qualidade e diversidad
de, que
cimen
ntem a identidade culturaal da populaçção e democcratizem o accesso à culturra e ao despo
orto.
2 – Quem superintende as insttalações é o GDR1D, atraavés da direçãão em exercíício.
3 ‐ N
No âmbito das disposiçções deste Regulamentto, entende‐se por utillizadores, to
odos os
intervvenientes nass atividades, os organizad
dores, o público, os artisttas e os técnicos.

Artigo
o 3º
(Objeetivos)
1 ‐ São objetivos ggerais do GDR1D:
a) Pro
omover e apo
oiar iniciativaas culturais, recreativas
r
e desportivass;
b) Pro
omover proggramas e pro
ojetos de animação cultu
ural e despo
ortiva, que viisem a formação de
novoss públicos;
c) Din
namizar ativid
dades de animação e ocu
upação dos teempos livres;
e) Pro
omover e apo
oiar a realizaação de colóq
quios, enconttros e palestras que divulguem o desporto, a
culturra, história e património locais.
2 – Paara a prosseccução destess objetivos o GDR1D pod
de estabeleceer parcerias e intercâmb
bios com
institu
uições locais e regionais.
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3 ‐ Os
O eventos rrealizados naa sede do GDR1D
G
resulttantes destaas parcerias não se inclu
uem no
âmbitto da cedênccia de instalações.

Artigo
o 4º
(Áreaas funcionais)
As insstalações da sede do GDR
R1D estão divvididas da seeguinte formaa:
1. Bar interio
or
2. Sala de esstar (bar)
3. Sala de fumadores (baar)
4. Salão de ffestas
5. Esplanadaa
6. Terraço
7. Bar de apoio exterior
8. Zona de eestar exteriorr

Nota::
Para além dos espaços indicaados, existem
m outros de acesso restrrito ou de ap
poio complementar,
que p
pela sua nattureza não ssão indicado
os no regulaamento, tais como o escritório, insttalações
sanitáárias, salas dee arrumos, eetc.

Artigo
o 5º
(Horáário)
1 – A sede do GD
DR1D pratica um horário previamentee estipulado com o arren
ndatário do b
bar, que
deverrá ser o convvencionado no alvará de licenciamento:
09H00
0 – 24H00, to
odos os dias..
2 ‐ Estte horário po
oderá ser aju
ustado semprre que necesssário.
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Artigo
o 6º
(Direiitos e deverees dos utilizaadores)
1 ‐ Co
onstituem dirreitos dos utiilizadores:
b) Circular livremeente em todo
o o espaço público do GD
DR1D;
c) Aprresentar crítiicas, sugestõ
ões e proposttas.
2 ‐ Co
onstituem deeveres dos uttilizadores:
a) Cum
mprir as norm
mas estabeleecidas no preesente regulaamento;
b) Fazer bom uso
o das instalaações e dos equipamen
ntos, sendo eexpressamen
nte proibido
o fumar,
comeer ou beber fo
ora dos espaços reservad
dos para o effeito;

CAPÍTTULO II ‐ FUN
NCIONAMEN
NTO

Artigo
o 7º
(Regrras de funcionamento)
A direeção do GDR1D e responsáveis em exxercício de fu
unções na sede do GDR1D cumprem e fazem
cump
prir aos utilizaadores as reggras de funcionamento.

Artigo
o 8º
(Realiização de espetáculos)
1 – Para asseguraar a normal e correta reealização de qualquer esspetáculo ou
u outra iniciaativa, os
serviçços competentes solicitarrão a apresen
ntação préviaa dos seguinttes elemento
os:
a) Ind
dicação precisa do(s) espaaço(s) do GDR1D a utilizar;
b) Alin
nhamento do
o programa específico;
e
c) Insttalações e oss meios técniicos que se p
pretendem uttilizar;
d) Plaano de trabalhos (montaggem/desmon
ntagem);
e) Meeios humanos necessárioss;
f) Período de tempo e horários de sua utilização;
g) Ind
dicação do nºº de interven
nientes;
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Artigo
o 9º
(Preço
o de ingresso
o nos espetááculos)
1 ‐ N
Na realização
o de espetáculos ou ou
utras iniciativvas promovidas pelo GDR1D, podeerão ser
afixad
dos preços peelo ingresso dos respetivos utentes.
2 ‐ N
No estabeleccimento do valor do inggresso, a estabelecer peelo GDR1D, são ponderrados: a
qualid
dade do espeetáculo, o seu custo e cap
pacidade de atracão de p
público.
3 ‐ O valor da en
ntrada deve ser, obrigato
oriamente, m
mencionado nos materiaais de divulgaação do
eventto.

Artigo
o 10º
(Mon
ntagem e enssaios)
1 – A
As datas e horários
h
de montagem e ensaios p
para qualqueer espetáculo ou iniciattiva são
estabelecidos com
m a antecedêência necessáária em funçção do tipo e características dos mesmos, de
o a elaborar o respetivo ccalendário e reunir
r
as con
ndições necessárias.
modo
2 – O
Os intervenientes nos espetáculos ou outras iniciativas o
obrigam‐se a, sempre q
que for
consid
derado necessário, acom
mpanhar e participar no p
processo de montagem,
m
e colaboraçção com
em
os téccnicos respon
nsáveis do GDR1D.

o 11º
Artigo
(Utilizzação de meeios e equipaamentos técn
nicos)
1 – TTodos os meeios técnicos do GDR1D
D são coman
ndados e su
upervisionados pelos resspetivos
técniccos, cabendo
o a estes a responsabilidaade pela sua boa utilizaçãão.
2–N
Não é permitida a utilizaçção de qualq
quer meio téécnico para o
outro fim qu
ue não aquele a que
está d
destinado e p
para o qual fo
oi concebido
o e fabricado.

Artigo
o 12º
(Horáários de funcionamento)
1–O
Os utilizadorees e intervenientes em esspetáculos e outras iniciativas obrigaam‐se a resp
peitar os
horárrios de funciionamento eestabelecidoss e a não planificarem
p
a sua atuaçção, participaação ou
ocupaação da sedee do GDR1D ssem os terem
m em conta.
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Artigo
o 13º
(Utilizzação do esp
paço)
1 – Não é permitiida aos utilizadores a utilização dos eespaços paraa outras funçções que não
o aquela
para q
que foram crriados.
2 – A utilização de qualquer espaço
e
para outras funçõ
ões será objeeto de aprecciação, poden
ndo não
ser au
utorizada.

Artigo
o 14º
(Consservação doss equipamen
ntos e materiiais)
1 – Os
O utilizadorres obrigam‐‐se a manter em bom eestado de co
onservação os equipamentos e
materriais instalados.
2 – Em
m caso de daanificação ou perda de qu
ualquer equip
pamento ou material insttalado, a queestão da
repossição ou paggamento devido será apreciada e resolvida en
ntre a direçãão do GDR1
1D e os
respo
onsáveis do aato.

Artigo
o 15º
(Acessso a áreas reeservadas)
1 – An
ntes, durantee e após as in
niciativas não
o é permitidaa a entrada n
nas zonas de acesso reservado, a
pesso
oas que não eestejam direttamente relaacionadas com aqueles, eexceto se auttorizadas.

Artigo
o 16º
(Reprrodução, cap
ptação de som
m e imagem)
1 ‐ Nãão é permitid
do fotografar, filmar ou efetuar gravações de som
m em qualqu
uer zona do GDR1D,
exceto se tal for p
previamente autorizado.
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CAPÍTTULO III – CEDÊNCIA DE IINSTALAÇÕEES

Artigo
o 17º
(Âmb
bito)
A ced
dência das in
nstalações do
o GDR1D, paara a realizaçção de iniciattivas de ordem privada, rege‐se
das suas insttalações
pelas disposições constantes do
d presente regulamento
o e permite a utilização d
e equ
uipamento, ssob a supervvisão de membros da diireção ou po
or outros deesignados po
or estes,
duran
nte o período
o de cedênciaa.

Artigo
o 18º
(Princcípio inerentte à cedênciaa)
A ced
dência das instalações do GDR1D
D implica a aceitação pelos
p
utilizaadores e en
ntidades
utilizaadoras das diisposições deeste regulam
mento.

Artigo
o 19º
(Pedid
do de cedência)
1 ‐ O pedido de ccedência devve ser efetuaado em form
mulário forneecido pelo G
GDR1D e enttregue à
direçãão do clube, até 30 (trintaa) dias antess do evento q
que se preten
nde realizar.
2 ‐ O
Os pedidos que não cum
mpram este p
prazo devem
m ser devidaamente fund
damentados e serão
analissados caso a caso.
b) Do pedido deveem constar o
obrigatoriameente:
‐ A naatureza do evvento a levarr a efeito;
‐ A ind
dicação preccisa do(s) esp
paço(s) do GD
DR1D a utilizaar;
‐ As in
nstalações e os meios téccnicos que see pretendem utilizar;
‐ O nú
úmero de uteentes previsttos;
‐ O peeríodo de tem
mpo e horários de sua utilização.
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Artigo
o 20º
(Decissão)
1 ‐ A cedência
c
de qualquer esp
paço do GDR
R1D dependee da prévia ap
preciação do
o executivo do clube,
tendo
o por base o presente regulamentto e as caraacterísticas da atividadee que se pretende
apressentar.
2 ‐ A decisão devve ter em co
onta, entre o
outros aspeto
os, a naturezza e características do eevento a
realizar, bem com
mo os seus fin
ns.
3 ‐ A decisão
d
é com
municada, po
or escrito, ao
o requerentee com a indicação das con
ndições acord
dadas.
4 – O GDR1D reeserva‐se o direito de incluir ou nãão a atividaade em caussa nos docu
umentos
inform
mativos da su
ua programaação.

Artigo
o 21º
(Taxas)
1 ‐ Ass taxas a cobrrar aos requeerentes constam da tabela anexa a esste regulameento (anexo I).
2 – O montante devido deveráá ser pago naa sede do GD
DR1D, até ao
o dia útil imediatamente aanterior
à realização do evvento.
3–P
Para a realizaação de ativvidades organizadas por pessoas ind
dividuais (sóccios e não só
ócios) e
entidaades que, direta ou indirretamente see proponham
m a fins lucraativos, ainda que de reconhecida
utilidaade social ou
u cultural, será sempre co
obrada a resp
petiva taxa de utilização.
4 – A cedência das instalaçções a terceeiros, nomeaadamente ààs associaçõees culturais para a
realização de ativvidades sem
m fins lucrativvos e com m
manifesto in
nteresse culttural ou sociial, será
cobraada uma taxaa de utilização inferior, e decidida caso
o a caso.

o 22º
Artigo
(Canccelamento daa autorização
o de cedênciia)
A auto
orização de ccedência será cancelada quando se veerifiquem as seguintes situações:
a) Não
o pagamento
o da taxa noss prazos fixad
dos;
b) Utiilização para fins diversoss daqueles paara que foi co
oncedida;
c) Utilização por eentidades ou utilizadores estranhos ao
os que foram
m autorizadoss.
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Artigo
o 23º
(Limp
peza e arrum
mação)
A limp
peza e arrum
mação dos esspaços cedido
os ficam a caargo da pesso
oa ou entidade responsável pelo
respeetivo aluguerr, salvo outraas condiçõess previamentte acordadass e deverão eestar concluíídas até
12 (do
oze) horas ap
pós o término da iniciativva.

CAPÍTTULO IV – DISSPOSIÇÕES FFINAIS

o 24º
Artigo
(Divulgação do reegulamento)
O GD
DR1D proced
derá à divu
ulgação destte Regulameento no seu
u sítio oficiaal na intern
net, em
www.grupodespo
ortivo.casebrees.com e sem
mpre que forr solicitado pelos interesssados.

Artigo
o 25º
(Aceittação prévia)
A con
ncretização de
d qualquer espetáculo ou
o iniciativa depende daa aceitação p
prévia, por parte
p
de
intervvenientes e o
organizadorees, das dispossições deste Regulamento
o.

o 26º
Artigo
(Entraada em vigorr)
O preesente regulaamento entraa em vigor naa presente daata.

Caseb
bres, 15 de Ju
ulho de 2012
2
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Anexo
o I ‐ Tabela d
de taxas a praaticar pela ceedência de espaços
e
Os valoress apresentad
dos são para o período dee 1 (uma) horra

Entidade

SSalão de Festtas

Bar de apoiio

Sóccios

2,5
50 €

1,0
00 €

Não sócios

5,0
00 €

3,50 €

Enttidade com ffins lucrativos

15,0
00 €

5,0
00 €

Enttidades sem fins lucrativo
os

7,5
50 €

2,50 €
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Anexo
o II – Regulam
mento para o arrendame
ento do bar (interior)

1. As proposstas serão leevadas a con
ncurso simulttaneamente com as eleições para oss cargos
diretivos d
do clube e teerão a mesma duração (2
2 anos).
2. A propostta vencedoraa será a quee apresentar o valor men
nsal mais eleevado. (Entenda‐se
que nestee contrato, nãão está assocciado o salão
o de festas e bar de apoio
o exterior)
3. Apenas podem conco
orrer os sócio
os com antigguidade iguaal ou superio
or a 5 (cinco)) anos e
com as deevidas quotass atualizadass.
4. A propostta baseia‐se num valor mínimo meensal de [vallor a definirr pelo conco
orrente]
adicionado dos pagam
mentos correentes do fun
ncionamento
o do bar, tais como; águ
ua, luz e
gás.
5. O arrendaatário obrigaa‐se igualmeente a manter disponíveel o serviço de recebimeento de
quotizaçõ
ões dos sócio
os. Esta é um
ma forma de facilitar os associados a regularizar as suas
quotas. Em
m iniciativas da autoria d
do Grupo Dessportivo, estaa responsabilidade ficará a cargo
da direção
o.
6. Os preçoss de bebidas a serem praaticados no b
bar, deverão ser simboliccamente mais baixos
do que aqueles que são praticad
dos pelos caafés ou barees da freguesia e serão sempre
ortivo.
discutidoss entre o arreendatário e a direção do Grupo Despo
7. Nas vésp
peras de abertura do bar,
b
será elaaborado um
m inventário geral do m
material
existente,, com o novvo arrendatário juntamen
nte com a d
direção do Grupo
G
Despo
ortivo. O
mesmo accontece no final do contrato e será entregue uma cópia do
o inventário às duas
partes. Desta forma, ficam todoss os bens in
nventariadoss e á respon
nsabilidade do
d novo
mo processo se aplica aoss demais matteriais refereentes à manu
utenção
arrendatáário. O mesm
e conservação do espaaço.
8. Nos bailes e outras in
niciativas do Grupo Desp
portivo a reaalizar no salãão, o bar arrrendado
será enceerrado, fican
ndo o bar de apoio em funcionam
mento e po
or conta do
o Grupo
Desportivvo, salvo outrras condiçõess previamentte acordadass entre as partes.
9. O salão e o bar de apo
oio podem ser
s alugados a sócios e a outras entid
dades para feestas ou
bendo a decisão de alugu
uer e respetiivos valores à direção do
o Grupo
outras iniciativas, cab
f
n
normalment
e e por co
onta do
Desportivvo. Neste caaso o bar arrendado funcionará
arrendatáário.

11

Regulamen
nto de uso geral das
d instalações daa sede do Grupo Desportivo

10
0. O arrendaatário pode rrealizar iniciaativas no salãão, desde qu
ue não coinciidam com ou
utras do
grupo dessportivo. Para estas inicciativas, o arrrendatário deverá
d
comu
unicar à direeção do
Grupo Desportivo a su
ua intenção, no mínimo ccom 15 dias d
de antecedên
ncia.
11. Em assem
mbleias de sócios ou reuniões dee carácter ggeral do Grrupo Desportivo, o
arrendatáário deverá encerrar o serrviço de bar durante a du
uração das m
mesmas.
12. Ao arrend
datário cumpre o deverr de zelar pela correta utilização do bar e insttalações
associadas, assim com
mo do cumprrimento do h
horário e demais normass de funcionamento
estipuladaas pelo alvará de licenciamento.
3. Caso algu
um dos ponttos acima deescritos não
o seja cumprrido por parrte do arrendatário,
13
poderá a direção d
do Grupo Desportivo, rescindir o contrato de arrendaamento,
mencionaando justa causa.
14
4. As propostas serão entregues
e
e analisadas no dia [datta a definir] ao presideente da
o Desportivo
o.
assembleiia‐geral na seede do Grupo
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