NORMAS E RECOMENDACIÓNS
Gala do Deporte
Concello de Narón

ASUNTO:

NORMAS E RECOMENDACIÓNS

EVENTO:

GALA DO DEPORTE

LUGAR:

PAZO DA CULTURA

Con motivo da celebración no Pazo da Cultura da Gala do Deporte do Concello de Narón,
achegamos as principais
deben observar de forma



NORMAS E RECOMENDACIÓNS que as persoas asistentes
OBRIGATORIA.

Unha vez remate a Gala, deberá desaloxarse completamente o Pazo, volvendo a
acceder ao mesmo para o catering.



Para o catering, as mesas están asignadas por clubs e non se poderán realizar cambios
por ningún motivo.



As persoas permanecerán en todo momento na zona próxima á mesa que lle foi
asignada.

Organizaremos as normas e recomendacións nos seguintes apartados,



Entrada, permanencia e saída da Gala.



Entrada e permanencia no catering.

MEDIDAS

OBSERVACIÓNS
No que se refire a ENTRADA,
·Existen dúas entradas diferenciadas no Pazo en función do
número do seu convite.
·Durante o acceso, procure manter a distancia de seguridade
e atender ás instrucións do persoal encargado.
·No momento do acceso, deberá limpar as mans con o xel

ENTRADA,

disposto a tal fin.

PERMANENCIA E

No que se refire á PERMANENCIA,

SAÍDA DA GALA

·O uso da máscara é obrigatorio en todo momento.
·Deberá permanecer no seu asento durante toda a Gala, salvo
causa xustificada.

No que se refire á SAÍDA,
·Abandonará o asento pola porta que lle indiquen.
·Espere no asento até que o persoal encargado lle permita a
saída.
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MEDIDAS

OBSERVACIÓNS
·Deberá abandonar o Pazo para, despois, volver a acceder
para o catering.

No que se refire a ENTRADA,
·Durante o acceso, procure manter a distancia de seguridade
e atender ás instrucións do persoal encargado.
·No momento do acceso, deberá limpar as mans con o xel
disposto a tal fin.
·Diríxase directamente á mesa que lle foi asignada.
ENTRADA,

No que se refire á PERMANENCIA,

PERMANENCIA E

·O uso da máscara é obrigatorio, salvo no momento de comer

SAÍDA DO CATERING

ou beber.
·Deberá permanecer na mesa asignada en todo momento.
·A circulación só estará permitida para ir aos aseos.

No que se refire á SAÍDA,
·Abandone o Pazo pola saída máis próxima.
·Unha vez fora, non obstaculice a saída do público.
·Evite formar aglomeracións no exterior do Pazo.

