CARPA DIPUTACIÓ DE GIRONA
DESCRIPCIÓ
▪

Material adequat per a l’organització d’actes, fires o activitats esportives i lúdiques.

MATERIAL QUE INCLOU
▪
▪
▪
▪

Carpa plegable 3x3 + petit porxo
Funda protectora d’emmagatzematge i transport
Parets laterals (1 amb logotip del Consell Esportiu)
Bases pesants de 10 kg

INSTRUCCIONS D’ÚS
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Netejar la zona on s’ha d’instal·lar la carpa.
Retirar la funda protectora.
Desplegar la carpa amb l’ajuda de mínim 2 persones més.
Un la carpa estigui totalment desplegada i s’hagin fixat els seguros superiors, és el moment d’alçar la
carpa al nivell desitjat (recomanable nivell 2).
Un cop la carpa estigui alçada i fixada, si es desitja, es poden col·locar les parets laterals. La paret
que conté el logotip és la que ha de ser col·locada a la part posterior de la carpa; les altres dues
partes han de ser col·locades als laterals. A mode orientatiu, la part de davant de la carpa és la que
conté la visera protectora.
Finalment, és recomenable col·locar les bases pesants de 10 kg a cada pota de la carpa.
El toldo de la carpa és fixe i, per tant, no s’ha de retirar en cap cas.

INSTRUCCIONS DE RETORN
▪
▪
▪
▪
▪

Retornar la carpa completament plegada i dins la seva funda tal i com es va entregar durant la data
acordada.
Les parets laterals cal que es retornin dins la seva bossa degudament plegades.
Mai retornar la carpa molla o humida. En cas que estigui molla o humida, cal esperar a que s’assequi.
El Consell Esportiu tindrà fins a 5 dies hàbils per revisar si el material cedit s’ha entregat
correctament.
En cas de desperfecte, el Consell Esportiu es posarà en contacte amb l’entitat per tal de portar a
terme el protocol a seguir. (Mirar punt 4 de la Normativa general d’ús).
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