
Nom i cognoms:


D.N.I:


Telf:	 	 	 	 	 	 	 	 E-Mail: 


Adreça:


Nom del rei de la festa:	 	 	 	 	 Data de Naixement:


Mitjançant el present document, el contractant arrenda per un termini de ……… hores la sala 
L’Ambient per a la realització de l’esdeveniment ................................ que s’iniciara a les ......... 
hores del dia .......................... i finalitzara a les ......... hores del dia ......................


El contractant podrá accedir a la sala a les ……… per a preparar l’esdeveniment. El preu de 
contractació de la Sala es de ...........€. En el moment de la signatura del present contracte es 
lliura la quantitat de .............€. 


En cas que el contractant vulgui ampliar el termini d’hores de lloguer haurà de contactar amb 
la persona encarregada de la Sala, qui tindrà la facultat de no concedir l’ampliació en cas que 
hi hagi contractat un altre esdeveniment posterior.


El contractant manifesta haver comprovat el correcte estat de les instal.lacions acceptant les 
condicions del mateix, i compormetent-se a deixar la sala en les mateixes condicions en les 
quals l’ha rebut.


El contractant respon de qualsevol dany o desperfecte produit a la sala o als elements comuns 
de l’edifici en el qual s’integra, al mobiliari i les instal·lacions de que està dotat l’immoble, 
responent així mateix de la falta d’elements o parts integrants dels mateixos. El contractant 
respondrà eximinit de tota responsabilitat, dels danys i perjudicis ocasionats a tercers com a 
conseqüencia de l’ús de la sala.


El propietari no es fa responsable pels accidents que es produeixin a l’interior de la Sala. 


Queda totalment prohibida l’entrada a l’interior de la Sala d’armes, artefactes pirotècnics, 
matèries explosives, inflamables o insalubres, així com l’entrada d’animals. Així mateix que da 
totalment prohibit portar amplificadors de so, equips de música o reproductors exterior. En cas 
de portar algún instrument musical s’ha de demanar autorització prèviament. 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Està totalment prohibit fumar a l’interior de la Sala, així com l’entrada o el consum a l’interior 
de drogues, substàncies estupefaents o qualsevol altre tipus de producte prohibit.


Queda totalment prohibida la realització d’activitats il·lícites, contràries a l’ordre públic, la 
moral, els usos o els costums del lloc. El contractant s’obliga a respectar i fer respectar les 
normes de seguretat, les ordenances municipals i les normes de comunitat en les quals 
s’integra el local, responent dels danys que l’incompliment de tals desperfectes pugui 
ocasionar. 


Els assistents s’obliguen a respectar l’ús pacific del local per la resta d’assistents. L’entrada de 
menors a la sala haurà de ser supervisada per adults majors d’edat, que es responsabilitzaran 
de la vigilancia dels menors durant tot l’esdeveniment.


L’empresa es reserva el dret d’accedir a la sala en qualsevol moment durant la celebració de la 
festa per tal de comprovar que es compleixen les normes d’ús del recinte i l’adequació a la 
moral, el costum i l’ordre públic. 


L’incompliment per part del contractant, o de qualsevol de les persones que accedeixin a la 
Sala, de les normes d’utilització establertes, facultarà al propietari a suspendre l’esdeveniment, 
exigint la restitució de la possessió de la Sala i a fer seves les quantitats entregades en 
concepte de garantia sense perjudici del dret a exigir el ressarciment dels danys i perjudicis 
que s’hagin pogut ocasionar.


Es prohibeix la permanència perllongada en grup a l’exterior de la Sala que pugui comportar 
molèsties als veïns. Els assistents hauran de respectar en tot cas les normes de convivència i 
el descans del veïns, i tenir cura de no desar gots, papers, ampolles o qualsevol altra brutícia 
al carrer ni en les proximitats del local. 


Queda totalment prohibit fer soroll fora de la Sala. En cas que hi hagi queixes de veïns per 
sorolls ens veurem obligats a suspendre la festa i desallotjar la sala per incompliment de la 
normativa. En cas que hi hagi multa, el client es farà responsable de la mateixa.


Queda prohibit menjar a la zona de jocs dels nens inclòs el Happy Park. 


És obligatori l’ús de mitjons al Happy Park. No es pot entrar amb sabates ni descalç. 


Prohibit tirar confeti i serpentines.
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Tingueu cura del material que hi ha a la sala: Happy park, màquines recreatives, TV, DVD, 
Amplificador, Xbox…..


Assegureu-vos que no es perd cap bola del futbolí ni cap dard. Els menors de 7 anys no 
poden jugar a les màquines recreatives dels adults.


En cas que caigui beguda o menjar a terra, netejeu-lo. Llenceu totes les escombraries als 
contenidors i no deixeu res a la nevera. Quan marxeu assegureu-vos que no us deixeu res.


Mitjançant la present, el contractant declara que ha rebut una còpia de les condicions i 
normes d’ús del recinte, s’obliga a informar als assistents sobre la normativa i reglament 
d’utilització de les instal·lacions i vetllar pel seu compliment, eximint a la propietat de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’incompliment.


!
Gavà, …… de …………. de 20….


!
Signen, 


!



!
!
Contractant
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