SALES DE TREBALL

Normes d'ús

La biblioteca disposa de 6 sales de treball en grup, amb capacitat entre 4 i 6 persones.
 Poden utilitzar les sales de treball usuaris a partir de 12 anys que disposin de carnet de la biblioteca.
 Es poden reservar al taulell de la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.
 Per accedir-hi cal que un responsable del grup deixi el carnet al taulell de la biblioteca. En grups de més de 4 persones o
usuaris entre 12 i 17 anys, tothom haurà de deixar el carnet. No s’admetran reserves amb carnets bloquejats.
 Les reserves comencen a les hores en punt, tenen una durada màxima de 2 hores per carnet, i s’anul·laran si el grup no ha
arribat passats 15 minuts de l’hora prevista.
 Les sales es reserven exclusivament a grups d’un mínim de 3 persones. Els grups de 2 persones poden accedir a les sales si
n’hi ha de disponibles però l’hauran de deixar quan un grup de 3 o més persones en reservi una i no en quedin de lliures.
 No es permet fumar, menjar o beure (excepte aigua).
 El comportament dins i fora de la sala ha de ser respectuós amb la resta d’usuaris/es i amb el personal de la biblioteca.
Biblioteca Central Tecla Sala

 Els usuaris que utilitzin la sala són responsables del seu bon ús. En finalitzar la reserva es comprovarà l’estat de les sales.
El mal ús de la sala comportarà no poder utilitzar aquest servei durant el període que determinin els responsables de la
biblioteca, en cas de reincidència es pot limitar l’accés a la biblioteca per un període d’entre quinze dies i un any, segons la
infracció.

 El personal de la biblioteca podrà cancel·lar una reserva i donar-la per finalitzada en qualsevol moment,
quan no es respectin les condicions de la present normativa.

