FUNDACIÓN CRISTINA ENEA FUNDAZIOKO ARETO ETA
INSTALAZIOAK ALOKATZEKO PREZIO PUBLIKOAK
2016
DONOSTIAKO INGURUMEN BALIABIDEEN ETXEA
(BEZa barne hartu gabe)
IGELDO aretoa
85 m2
30-35 perts.

SANTA CLARA aretoa
89 m2
30-35 perts.

KAPERA aretoa
73 m2
35-40 perts.

egun½

140€

egun ½

145 €

egun½ 185€

egun1

200€

egun 1

210€

egun 1 250€

ULIA aretoa
40 m2
20-25 perts.
egun½ 75€
egun1

90€

Areto LAUKIA
28 m2

URUMEA aretoa
70 m2

egun ½

75€

egun½

70€

egun1

90€

egun1

85€

ULIA INTERPRETAZIO ZENTROA
(BEZa barne hartu gabe)
TAILER GELA
30 m2
gehie. edukiera:

IKUSENTZUNEZKOEN
GELA+ARETOA
2
ARETOA 40 m
70 m2
Gehie.edukiera: 24 perts. Gehie. edukiera: 56perts.

32perts.
egun½

55€

egun ½

70 €

egun½ 125€

egun1

75€

egun 1 100€

egun 1 170€

Oharra: ikusentzunezko ekipamenduaren erabilpenak 75 € ko gehigarri bat izango
du (BEZa barne hartu gabe).
Oharra: Tailerren eta ibilbide gidatuen salneurria 2,30 € koa izango da pertsonako
(BEZa barne hartu gabe), ekintzaren zenbateko minimoa berriz 35 € koa izango
da, eta taldeko gehienezko pertsona kopurua 30ekoa izango da.

BEHERAPENAK ETA SALBUEZPENAK
1.- %33ko gehienezko beherapena ezarriko zaie alokairuan,Cristina Enea
Fundazioarekin proeiktuak partekatzen edo beste proeiktu batzuk aurrera
eramaten dituzten instituzio edo erakunde kolaboratzeei.
2.- Alokairuaren ordainketan prezioaren salbuezpena ezarriko da ondorengo
kasuetan:
•

Alokairua, Donostiako Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, edo Fundazioaren
Estatutoetan jasota dagoen baldintzen arabera, Babesle izaera duten pertsona
kolaboratzaileak egiten badute.

•

Alokairua, erakunde edo elkarte batek ondorengo baldintza guztiak betetzen
dituen ekintza batetarako zuzenduta badago: Interes orokorrekoa, dohainik,
hiritar guztiei zabaldua, ingurumen edo jasangarritasunaren ingurukoa eta
zeinak Cristina Enea Fundazioa ko-antolatzaile bezela barneratzen duen bere
hedatze eta ekintza prozesuan zehar.

Oharra: Beherapenetan, zein ordainketaren salbuezpenetan, ekintza zentruko
ordutegitik kanpo egiten bada eta teknikari baten beharra badago, 30 euroko
osagarri bat ordaindu beharko da orduko edo dagokiona, ordu zatikiaren arabera.
Oharra: aurreko edozein kasuetan,Cristina Enea Fundazioak bere gain ez dituen
zerbitzu eta baliabideak, bereizirik fakturatuko dira, beraien onarpena izateko
berriz, aurrekontu bat aurkeztea beharrezkoa da ekintza aurrera eraman aurretik
Oharra: hitzarmen espezifiko bat badago, Uliako aterpetxea kasu, alokairuagaitik
ezarriko den beherapena %50ekoa izango da, hezkuntza ekimenen kasuan ordea
ez da inolako beherapenik ezarriko.

Donostian, 2016ko urtarrilaren 1ean

