SERVIÇOS TÉCNICOS

Anexo II -

Formulário de reserva de espaços

I – Entidade Utilizadora:
Nome da entidade:

NIF:

Responsável pelo evento:

E-Mail:

Contato telefónico:

II – Dados do pedido:
Designação do evento:
Cobrança de inscrições:

Sim Valor: _________________

Não

Entidade que vai cobrar as inscrições: _____________________________________ NIF: ____________________
Auditórios (assinalar com um X a opção pretendida):
Campus de Gambelas
Grande Auditório (418 pax)
Espaço de apoio e terraço (2.º piso do Grande
Auditório)

Auditório -1.2 (Verde) (197 pax)
Auditório FE (197 pax)
Anfiteatro Teresa Gamito (165 pax)
Sala Seminários da Reitoria (60 pax)
Campus da Penha
Auditório 1.5 (235 pax)
Auditório ESGHT (200 pax)
Auditório José Silvestre (ISE) (135 pax)
Auditório Paulo Freire (ESEC) (94 pax)
Auditório 1.4 (86 pax)
Sala UP (ESEC) (100 pax)
Auditórios e Anfiteatros funcionando em
live streaming ou em videoconferência

Pólo de Portimão
Auditório (105 pax)

Data(s) de
utilização:

Hora início:

Hora fim:

SERVIÇOS TÉCNICOS
Espaços letivos (indique o número desejado):

Data(s) de
utilização:

Hora início:

Hora fim:

Hora início:

Hora fim:

Campi da Penha e de Gambelas
Anfiteatros

100 pax ou

125 pax

Salas de aula núm.__ capacidade___ (25 a 100 pax)
Salas de informática núm.__ capacidade___

Pólo de Portimão
Salas de aula núm.__ capacidade___ (36 a 68 pax)
Salas de informática núm.__ capacidade___(30 a 45 pax)

Data(s) de

Espaços exteriores:

utilização:

Área (m2):
Campus da Penha
Campus de Gambelas
Pólo de Portimão

Termo de Responsabilidade:
Tenho conhecimento do disposto no Regulamento de Cedência e Aluguer de Espaços na
Universidade do Algarve, comprometendo-se a respeitá-lo na íntegra.
Responsabilizo-me pela boa utilização do espaço cedido e zonas adjacentes do espaço alugado
em causa, bem como pelos custos que decorram das perdas e danos provocados nas instalações, meios
técnicos ou bens móveis,
e ainda pelas utilizações abusivas que delas sejam feitas.
Comprometo-me a devolver o espaço e tudo o que nele existe nas condições de funcionamento
em que o mesmo lhe foi entregue.
Comprometo-me a observar as normas de proteção de dados em vigor, nomeadamente o
Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais a que se refere o Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.

Faro, _________ de __________________________________ de 20___ .

____________________________________________________
(Assinatura)

