TARGETA KESSE_espais compartits: primera planta i pati
A què et dona dret?
1. Fer ús dels espais de primera planta: sala de jocs, espais de reunió, zona d’estudi, treball en
grup i escenari d’una manera lliure i autònoma.
2. Fer ús de la videoconsola i sol·licitar l’ús dels ordinadors d’ autoconsulta segons
disponibilitat.
3. Estar informat/da sobre els serveis i activitats de l’Espai Jove Kesse
4. El fet de tenir aquesta targeta podria puntualment donar lloc a obtenir descomptes i/o
avantatges en les activitats programades per la Conselleria de Joventut.
Condicions d’ús
-

La Targeta Kesse és el document que acredita una persona com a usuària dels espais
compartits de l’Espai Jove Kesse.

-

L’expedició d’aquesta targeta comporta l’acceptació del

Reglament d’ús dels

equipaments juvenils de l’Ajuntament de Tarragona.
-

La targeta tindrà una vigència fins que l’usuari compleixi els 36 anys. Per accedir a
l’espai s’haurà de mostrar al personal de l’equipament.

-

La targeta és d’ús individual i va associat a una persona.

-

L’ús indegut de la targeta o de les instal·lacions pot comportar l’aplicació del règim
sancionador d’acord amb el que s’anota al reglament dels espais joves.

Normes de l’espai a tenir en compte:
-

Seguir les indicacions del personal de l’equipament.

-

Respectar els torns d’utilització dels jocs i els ordinadors.

-

No es permès el consum de tabac ni begudes alcohòliques, així com substàncies
prohibides per les normes sanitàries en tot l’espai jove.

-

No es permetrà en cap cas, conductes discriminatòries cap a altres joves o persones,
actituds violentes, homòfobes, o racistes; així com tampoc es permetran les situacions
que atemptin a la dignitat del personal de l’equipament.

-

L’entrada i l’ús del casal està reservada a les persones que tinguin la targeta i siguin
majors de 12 anys. Es permetrà l’accés a usuaris sense carnet en una ocasió amb
categoria de visitant*, 1per fer-ho, la persona interessada haurà de facilitar el seu
nom i cognoms, edat i telèfon de contacte.

1

En els cicles o campanyes de portes obertes ( CASAL X NADAL o CASAL PER SETMANA SANTA) l’accés
serà lliure.

