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NORMES ÚS PODCAST
1. OBJECTE
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3. AUTORITZACIONS D'ÚS DE L'EQUIPAMENT DE PODCAST
4. RESPONSABILITATS
5. LIMITACIONS D'ÚS
1. Objecte
1.1. L'objecte d'aquest llistat de normes és la regulació de l'ús de l'equipament de podcast.
Aquest equipament està instal·lat a la sala acústica 2 del Centre Jove “Juan Antonio
Cebrián”, situat en avinguda de Madrid núm. 13, de Crevillent.
1.2. Aquest equipament consta de tres finalitats. La primera d'elles consisteix a impulsar
l'entreteniment i oci del col·lectiu de joves de Crevillent. La segona tracta de fomentar les
habilitats comunicatives dels mateixos així com per a habilitar un espai, tant físic com
virtual, en el qual la joventut crevillentina tinga un punt de trobada.
2. Ús de l'equipament de podcast
2.1. El contingut de les sessions de podcast serà gravat en directe però no emés. El
personal qualificat de la Regidoria de Joventut serà el responsable de l'edició del
contingut del podcast així com de pujar-lo a les xarxes socials de Joventut.
2.2. La temàtica del contingut del podcast és de lliure elecció per part de les persones que
facen ús d'aquest equipament. Per a més informació consultar les limitacions d'ús del
present llistat de normes així com les limitacions d'ús del “Reglament d'ús de les
instal·lacions de la Casa de la Joventut” aprovat pel Ple el 28/07/2014 i publicat en el BOP
el 17/11/2014.
3. Horaris
3.1. L'equipament de podcast estarà disponible en l'horari en el qual el Centre Jove es
trobe obert al públic.
4. Autoritzacions d'ús de l'equipament de podcast
4.1. Per a fer ús de l'equipament de podcast s'haurà d'enviar la sol·licitud de la reserva del
mateix a juventud@crevillent.es indicant els següents punts:
•
•
•
•
•
•
•

Nom complet de cada participant.
Edat de cada participant.
Telèfon de cada participant.
Data (dia, mes i any).
Hora d'arribada.
Duració aproximada i temàtica del podcast.
Núm. de participants (màxim 4).

◦ Si la persona sol·licitant es tracta d'una persona menor, la persona que siga responsable
legal de la primera haurà d'especificar les seues pròpies dades personals i els de la
persona menor.
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5. Responsabilitats
5.1. Les persones que facen ús de l'equipament de podcast estan subjectes a les
“Responsabilitats dels usuaris” que apareixen en el “Reglament d'ús de les instal·lacions
de la Casa de la Joventut” aprovat pel Ple el 28/07/2014 i publicat en el BOP el
17/11/2014.
6. Limitacions d'ús
6.1. Les persones que facen ús de l'equipament de podcast estan subjectes a les
“Limitacions d'ús” que apareixen en el “Reglament d'ús de les instal·lacions de la Casa de
la Joventut” aprovat pel Ple el 28/07/2014 i publicat en el BOP el 17/11/2014.
6.2. No es permet contingut que incite a l'odi, insult o discriminació cap a qualsevol
persona i, especialment, cap a col·lectius vulnerables.
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