[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

MODEL DE DOCUMENT DE NORMES D’ÚS D’UN ESPAI/TALLER DE LA RESIDÈNCIA
NORMES D'UTILITZACIÓ DE L'ESPAI/TALLER DE LA RESIDÈNCIA DE [Nom del centre]
Document de normes bàsiques d'utilització de l'espai/taller de la residència per assegurar la
convivència i la seguretat dels usuaris del [nom del centre].
L'espai/taller [Nom de l’espai/Nom del centre] es trobarà obert als artistes residents [si s’escau
detallar els horaris:

-

[dia de la setmana], de [hora d’obertura] a [hora de tancament]
[Ampliar la llista segons horari]

[En cas que així es consideri: excepcionalment es podrà utilitzar l’espai en altres horaris, prèvia
notificació per part del centre].
La persona responsable de l’espai/taller és [Nom i Cognoms] que trobareu a [adreça: carrer,
número, codi postal, ciutat] en aquest horari: de dilluns a divendres de [XX] a [XX] h i de [XX] a
[XX] h. També us podeu posar en contacte amb [Nom i Cognoms de la persona responsable] a
través del correu electrònic [correu electrònic]. Per urgències podeu trucar a: XXX XXX XXX.
L'ús de l'espai/taller està reservat a artistes i altres membres del [Nom del centre] vinculats al
projecte de residència. [En cas que així és consideri: qualsevol persona pot visitar l’artista en
l’espai/taller en horari d'obertura]
L’artista no pot utilitzar l'espai/taller per a usos i/o creacions personals fora del projecte de la
residència, sense autorització de la direcció del [nom del CENTRE].
Tots els artistes residents, han d’acceptar les normes que es detallen a continuació,
comprometent-se al seguiment i compliment de les mateixes.
Normes
S'ha de tenir en compte:

-

S’ha de respectar l’espai i el material. Si es tenen dubtes sobre qualsevol norma o
ús de material, heu de consultar als responsables.
Cal respectar l’horari d’obertura establert pel centre.
El manteniment de la neteja del lloc és responsabilitat de l’artista. S’ha de netejar
l’espai/taller per deixar-lo amb les mateixes condicions de neteja correcta que
l’heu trobat.
[Disposem/No disposem] d’espai d’emmagatzematge [taquilles, box, etc.] Un cop
s’hagi acabat de treballar s’ha de guardar tot el material utilitzat a [espai per
guardar el material].
S’ha de deixar l’espai/taller com el vau trobar. Abans de marxar de l’espai/taller
s’ha d’ordenar i netejar el que s’ha utilitzat.
Cal utilitzar les papereres i reciclar adequadament el paper, plàstic, vidre, residus i
escombraries en general.
[Si és una residència compartida] Cal mostrar-se disposat a oferir i rebre ajuda dels
altres artistes residents, respectant sempre propi i dels demés.
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-

Cal seguir els consells dels responsables de l’espai/taller per ús del mateix i dels
seus materials.
No es poden deixar objectes personals desordenats mentre es faci ús de
l’espai/taller. El Centre podria necessitar fer una visita inesperades.
Cal tenir cura de les pertinences personals, el Centre no es fa responsable en cas
de pèrdua, dany, furt o robatori.
[En el cas d’haver-hi llibres o altres objectes: els llibres/objectes no es poden
treure de l’espai/taller sense previ acord amb el responsable de l’espai/taller].
S’ha de comunicar al responsable de l’espai/taller qualsevol incidència amb
l’equipament.
S’han de conèixer les normes d’evacuació, prevenció de riscos i de seguretat.

Està totalment prohibit i poden donar peu a la revocació de la residència:

-

Consumir o vendre drogues o alcohol a l’espai/taller.
[Si així és considera: Portar animals de companyia al recinte].
No es toleraran els furts, ni les actituds violentes, vexatòries, sexistes, homòfobes,
racistes, etc. amb altres artistes residents o membres vinculats al projecte o al
centre.
Fumar dins de l’espai.
S’hauran de fer càrrec econòmicament de les despeses les persones que danyin
l’espai, les eines, els materials, o les produccions artístiques d’altres artistes
residents; o que no utilitzin adequadament les instal·lacions.
S’han d’observar les normes de seguretat que us han estat informades
degudament pel responsable de l’espai/centre.

[NOM DEL CENTRE]
A [dia] de/d’ [mes] de [any]
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