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1. Introdução
Este documento (RUES) destina-se a definir as condições de utilização do Equipamento
de Som (ES) propriedade desta associação pelos Clubes solicitantes no âmbito do
previsto no Regulamento Geral da Atividade Desportiva (RGAD) da Associação de
Patinagem do Porto (APP).
Esta utilização será a título gracioso tendo em conta o papel desta associação no apoio
à atividade desportiva dos seus clubes, não sendo contudo de sua responsabilidade
facultar estes meios conforme consta do Caderno de Encargos de Adjudicação de
Provas, pelo que em caso de avaria de parte ou da sua totalidade não poderá ser
responsabilizada por tal situação.
Para assegurar a normal manutenção e atualização deste equipamento, fica prevista a
aplicação de uma taxa por dia de utilização pelo Clube solicitante para o fundo de
manutenção da mesma, a definir anualmente em reunião de Direção desta associação
tendo em conta as necessidades do fim a que se destina. Para o ano de 2018, foi
aprovado em conjunto com este documento uma taxa diária de 100€ apenas aplicável
às provas particulares.
2. Âmbito
Aplica-se o previsto neste documento (RUES) a todas as provas associativas oficiais ou
particulares desde que devidamente aprovadas por esta associação.
3. Descrição do ES
O equipamento de som é constituído por amplificador, mesa de mistura, microfone
colunas e cablagem de ligação e alimentação elétrica, cuja especificação mais
pormenorizada se descreve na ficha de movimentação (FMES) em anexo e que faz parte
deste documento.
4. Processo de solicitação, aprovação, levantamento e devolução do ES
O processo a seguir em cada utilização é o seguinte:
a) O Clube que necessita do ES deverá solicitar à APP por e-mail com a respetiva
FMES com a antecedência mínima de 10 dias;
b) A APP informará no prazo de 5 dias a decisão e indicará as condições de
levantamento e devolução do ES;
c) O Clube pagará a respetiva taxa, levantará e devolverá o ES conforme despacho
de aprovação da APP, cumprindo as regras e responsabilidades definidas no ponto
seguinte deste documento.
d) O levantamento e devolução poderá realizar-se na sede desta associação ou
noutro local por esta indicada, nomeadamente outro Clube utilizador, conforme
indicado pela APP;
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5. Regras e responsabilidades de utilização do ES
Os Clubes que solicitem a utilização do ES da APP comprometem-se a cumprir as
seguintes condições:
a) Cumprir os prazos e regras deste documento, bem como todas as diretivas que
receba da APP;
b) Cuidar e zelar pelo transporte, montagem, desmontagem, armazenamento e
normal utilização do ES;
c) Garantir as condições de segurança e guarda (security) nas fases definidas na
alínea anterior, por forma a manter a integridade e funcionamento do ES;
d) Informar de imediato a APP sobre qualquer facto que coloque em causa a
integridade e funcionamento do ES;
e) Entregar o ES, com a normal integridade e condições de funcionamento, nos
prazos e condições definidas na aprovação de utilização da APP ou em qualquer
notificação posterior que esta envie;
6. Disposições finais
Este documento, aprovado em reunião de Direção, será desde já divulgado e entrará em
vigor no ano e época de 2018.
Compete à Direção da APP o esclarecimento de quaisquer casos omissos neste
documento.
O incumprimento ou desrespeito pelo(s) Clube(s), seu(s) Dirigente(s) ou
Representante(s), pelo disposto neste documento, para além das eventuais
responsabilidades cíveis, é equiparável em matéria de Justiça e Disciplina à violação de
regulamentos da APP.
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Anexo – Ficha de Movimentação de Equipamento de Som

Solicitação de Movimentação
Clube Solicitante
Prova
Local Prova
Data início
Responsável
Telemóvel

Data Final
Data

Descrição do Equipamento
a) 1 Amplificador

f) 2 Cabos de ligação c/ …m cada

b) 1 Mesa de mistura

g) 1 Tomada tripla

c) 1 Microfone fixo, suporte e cabo

h) …(completar)

d) 1 Microfone sem fios, base com antena e cabo

i) …

e) 2 Colunas e 2 tripés

j) …

NOTA 1: Esta ficha deve sempre acompanhar o equipamento e ser devolvida no final à APP
NOTA 2: O valor estimado total do equipamento é de 2.500€

Apreciação de Solicitação pela APP
Parecer
Data de Parecer
Data Levantamento

Local Levantamento

Contacto para Levantamento
Data Devolução

Local Devolução

Contacto para Devolução
Observações

Confirmação de Devolução pela APP
Observações
Data Confirmação
Responsável Devolução
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