CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
TERMO DE RESPONSABILIDADE
A signatária abaixo declara, para os devidos efeitos, zelar pelo cumprimento das normas abaixo:
1.

Os utilizadores devem manter devidamente limpos os espaços que lhes sejam cedidos;

2.

Os utilizadores são responsáveis pela manutenção da ordem nos espaços cedidos, sem prejuízo do
exercício das competências dos serviços de vigilância da ESSUAlg;

3.

Os utilizadores devem deixar sempre livres e desimpedidas as saídas de emergência dos espaços,
respeitando as áreas destinadas à circulação de utentes e, se for caso disso, acionar os mecanismos de
emergência e segurança existentes nos mesmos;

4.

Os utilizadores dos espaços comprometem-se a montar e a desmontar o equipamento próprio nas datas e
horários previamente acordados com a ESSUAlg;

5.

É obrigação dos utilizadores dos espaços garantir o transporte e a colocação do equipamento requisitado à
ESSUAlg, bem como a sua posterior arrumação, no prazo previamente acordado, no mesmo estado de
conservação. A verificação do estado do equipamento entregue pelos utilizadores cabe aos Serviços da
ESSUAlg. Caso haja equipamento danificado ou extraviado, é da responsabilidade dos utilizadores a
respetiva reposição. A ESSUAlg não se responsabiliza por eventuais danos ou extravio de material próprio
dos utilizadores nas suas instalações;

6.

Os utilizadores são responsáveis por abastecer com águas, guardanapos e flores as mesas de presidência,
aquando da realização de eventos;

7.

A afixação de publicidade aos eventos na ESSUAlg, e respetiva sinalização, deve ser precedida de pedido
de autorização à Direção da Escola, com a devida antecedência, sendo apenas permitida em suportes
adequados para o efeito;

8.

A captação de imagens no interior da ESSUAlg, assim como a sua divulgação pública, dependem sempre
de acordo prévio da Direção da Escola. A ESSUAlg reserva-se o direito de visionar antecipadamente todos
os filmes, fotografias e vídeos a serem exibidos no decorrer dos eventos.

Declara-se, ainda, que o Evento não envolve / envolve o pagamento de ingressos ou de inscrições (riscar o que
não interessa).
Aos _____ de _____________________ de _________,

_________________________________________
(Assinatura e carimbo do Requisitante)
Responsável pela chave

Nome:_________________________________________

Data: ____/_____/______

Ass.:__________________________________________

