ANNEX 9: SERVEI BUC D'ASSAIG
CENTRE PROMOTOR DE LA MÚSICA:
SERVEI DE BUC D'ASSAIG
NORMATIVA DE LLOGUER:
Per a fer ús del buc d'assaig de l'EMM Claudi Arimany cal fer la inscripció a l'escola a través del
formulari corresponent a la web de l'escola.
1. Preu públic:
•

Matrícula: Cada persona individual o grup de persones que utilitzin alhora el buc d'assaig
han d'abonar una sola matrícula de 50€.

•

Quota mensual (4 sessions): 24€

•

Dipòsit: 50€, els quals es retornaran un cop finalitzat el període de lloguer.

•

El cobrament de la matrícula, la quota i el dipòsit es farà per domiciliació bancària i per
avançat.

2. Horari d'utilització:
•

El buc d'assaig es podrà utilitzar en horaris que hi hagi presència del professorat o
personal d'administració a l'escola.

•

Tindrà preferència d'utilització el Centre Educatiu de l'EMM.

•

L'horari d'utilització s'acordarà amb el coordinador/a del Centre Promotor de la Música.

3. Normes d'utilització
•

Les persones que utilitzin el buc hauran de certificar amb un formulari escrit el material i
el seu estat abans i després de la seva utilització.

•

Els usuaris que malmetin algun instrument o material hauran d'abonar la seva reposició
o reparació. El preu d'aquestes el fixarà la pròpia Escola de Música, sense possibilitat
d'esmena per part de l'usuari. L'escola es compromet a fixar el preu més barat possible.

•

Els usuaris d'aquest servei signaran un certificat d'acceptació de la normativa de lloguer.

4. Material
L'Escola de Música proveirà de tot el material necessari per possibilitar els assajos dels usuaris.
En concret el buc disposarà com a mínim del material següent:
•

Bateria completa amb dos toms, crash i ride.

•

Equip de veus amb 3 micròfons complets.

•

Amplificador de baix

•

2 amplificadors de guitarra

•

Teclat i amplificador de piano.

•

Piano de paret.

•

10 faristols.

