RESERVA ESPAI CUCUDRULU

Com podem fer per gaudir de l’espai Cucudrulu

Per
a
reservar
l’espai
s’haurà d’enviar
un correu electrònic
a
secretaria@casinodetiana.com sol·licitant data, tipus d’esdeveniment, durada prevista i
persona que fa la reserva, i si és soci o no soci. En el cas de no socis haurà d’anar
acompanyat de l’aval de dos socis. El Casino respondrà fent una pre-reserva que tindrà
una validesa d’una setmana natural. Perquè la reserva es faci efectiva s’haurà d’abonar el
30% del preu del lloguer i comunicar-ho al Casino, que confirmarà la reserva. Una
setmana abans s’haurà d’haver abonat la totalitat del lloguer i els serveis addicionals, i
comunicar-ho al Casino.
En el cas de que la reserva es faci en nom d’un soci i realment sigui d’un no soci el Casino
cancel·larà la reserva i no retornarà l’import abonat com a reserva.
Els socis podran reservar amb 9 mesos d’antelació, els no socis avalats podran reservar
amb 6 mesos d’antelació.



Preu a consultar al club

Socis:
Casaments tarda-nit (de soci o de fills/nets de soci) (18:00-02:30).
Aniversaris, festes i celebracions de nit (20:00 – 02:30).
Comunions (de soci o de fill de soci) i celebracions de tarda.
A partir de les 22:00, hora de tancament del Casino s’afegirà un cost horari per cobrir la
vigilància de les instal·lacions i l’empleat que es quedarà a tancar el club.
No Socis avalats:
Casaments tarda-nit: no es permeten
Aniversaris, festes i celebracions de nit.
Comunions i celebracions de tarda.
A partir de les 22:00, hora de tancament del Casino s’afegirà un cost horari per cobrir la
vigilància de les instal·lacions i les hores extres de l’empleat que es quedarà a tancar el
club.



Càtering

En el cas de contractar el càtering amb una empresa externa es cobrarà un càrrec
addicional de 50 € per les gestions del Casino amb l’empresa seleccionada. S’haurà de
fer constar al document de lloguer l’empresa que farà el càtering i la persona de contacte.
No està permès el càtering “casolà”.
El Restaurant del Casino podrà proporcionar pacs de begudes que es podran contractar.
Ells s’encarregaran de carregar les neveres.
En cas de contractar també les begudes amb una empresa externa es cobrarà un recàrrec
de 50 € per les gestions del Casino amb l’empresa seleccionada.



Horaris:

Casaments, de 18:00 a 02:30
Festes i aniversaris de nit: 20:00 a 02:30
Comunions, festes de tarda: 17:00 a 21:30



Altres:

No es permeten fer festes amb ànim de lucre (venent entrades, per exemple)
No s’inclou el mobiliari (taules, cadires, etc.)
Actualment l’equip de so no està disponible, per tant el que lloga el local s’ha
d’encarregar d’aquest tema.
Qualsevol altre aspecte no contemplat en aquest document s’haurà de sol·licitar per
escrit a: secretaria@casinodetiana.com i la Junta us donarà una resposta.

