ARTICLE 3r
ARTICLE 4t
ARTICLE 5é

Els usuaris de Zona Jove El Dau es regiran pel reglament i per les resolucions adoptades per la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcàsser.

La decisió directa i immediata d'adopció de decisions de funcionament recaurà en els
professionals contractats i en la persona que gestiona La Zona Jove El Dau.

Carnet d'usuari: se sol·licitarà presentant la documentació oportuna (dues fotos de carnet,
fotocòpia D.N.I de l'usuari si és major d'edat o de pare / mare / tutor si és menor i el full de
sol·licitud emplenat).
Per a la renovació del carnet per pèrdua o deteriorament l'usuari portarà una foto i un euro.

La Zona Jove El Dau podrà ser utilitzada per joves d'entre 12 i 30 anys.

És imprescindible presentar el carnet d'usuari en l'entrada o quan ho sol·liciti el monitor o
persona encarregada de la Zona Jove El Dau.

OBLIGACIONS DELS USUARIS











DRETS DELS USUARIS

ARTICLES , OBLIGACIONS I DRETS DELS USUARIS

ARTICLE 2n

ARTICLE 1r

REGLAMENT D’USUARI DE DE LA ZONA JOVE “EL DAU” ALCÀSSER






Pagar els desperfectes que produeixin, sempre que els mateixos no siguin
conseqüència de l'ús normal.
Complir aquest reglament.
Donar tracte respectuós i digne cap als monitors, responsables i resta d'usuaris de
l'Espai Jove.
Seguir les normes i indicacions dels responsables.
Cuidar amb cura les instal·lacions i el material a què accedeixen per al
desenvolupament de les activitats procurant que es mantinguin en perfecte estat de
conservació i neteja.
Complir amb les normes d'higiene bàsiques que imposa la convivència, relatives a la
neteja personal i vestimenta.
Mantenir una actitud positiva pel que fa a la convivència i abstenir-se de proferir
expressions ofensives envers els altres usuaris o per als responsables de centre.
Complir amb el Protocol de seguretat de Covid-19 de la Zona Jove El Dau.

Obtenir un exemplar d'aquest reglament.
Els usuaris de la Zona Jove El Dau podran en tot moment formular suggeriments,
demandes i queixes mitjançant escrit dirigit a la Tècnica Coordinadora de Joventut, i
aquesta mateixa serà la que resolga les queixes.
Gaudir de les instal·lacions i activitats de la Zona Jove El Dau.
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PROHIBICIONS I SANCIONS
FALTES LLEUS











FALTES GREUS



FALTES MOLT GREUS

PROHIBICIONS, SANCIONS I FALTES













Fumar a tota la Zona Jove.
Menjar i beure només es podrà a l’entrada.
Pertorbar la convivència entre els joves usuaris o amb els responsables.
Actes de deteriorament greu i rellevant d'equipament, infraestructures,
instal·lacions o elements.
Utilització de violència física o verbal o amenaces a altres usuaris o els mateixos
responsables.
Agredir físicament a altres usuaris o als responsables o faltar amb caràcter molt greu
el respecte.
Alterar greument l'ordre i la tranquil·litat desoint les indicacions dels responsables.
Provocar greus desperfectes a les instal·lacions.
Hurtar o robar elements o objectes de el centre.
Provocar danys intencionats a l'edifici, mobiliari o equipament.
Qualsevol altra infracció del reglament o de la resta de les normes municipals que
per la seva escassa intensitat o lleugeresa no hagin de ser considerades molt greus
o greus.
Sanció d'un part d'avís per escrit i l'acumulació de tres parts. Expulsió de centre
durant 1 mes.
Les conductes tipificades en l'apartat anterior, de menor intensitat però que tinguin
especial incidència en la marxa i bon funcionament de centre a les activitats.
La sanció per 2 infraccions serà l'expulsió immediata de centre durant 3 mesos.
Multa de 1500 euros pagament pels desperfectes / danys que s'hagin produït, els
quals seran exigibles per via de constrenyiment directament als responsables de
pares / tutors.

Una de les accions anteriors repercutirà en l'expulsió immediata de el centre.
Quan la conducta sigui tipificable com a delicte o falta es donarà compte a la fiscalia.
Es posaran multes de fins a 3000 euros. Pagament dels desperfectes / danys que
s'hagin produït, els quals seran exigibles per via de constrenyiment directament als
responsables o pares / tutors.

Conec i accepte aquest Reglament d’Usuari de la Zona Jove El Dau.
Data:

D.N.I i signatura:

Alcàsser a ____ de _______ de _____

Imprimir a doble cara

