澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

Regulamento de Utilização do Auditório da Galeria do Piso
Inferior do Centro Ecuménico Kun Iam
O presente regulamento, considerado como adicionamento do “Regulamento Geral e
Guia de Aluguer/Cedência de Espaços do Instituto Cultural”, visa regularizar a utilização
pelas associações/indivíduos requerentes, sendo a sua observação obrigatória:
I. Informações de espaços
Designação do
espaço
Galeria do Piso
Inferior do Centro
Ecuménico Kun Iam

Á rea

Lotação

Cerca de 65 m2
50

Tempo de utilização
disponível
Das Segundas-feiras
ao Sábado
Das 10:00 até 18:00
Encerrado às Sextasfeiras

II. Natureza de actividades
Exposições relacionadas com as artes visuais e cultura.
III. Ornamentação e equipamentos
3.1 A associação/indivíduo é permitida utilizar os sistemas sonoros, projectores e
cadeiras do espaço;
3.2 Ao efectuar decorações do espaço, não deverá danificar, de modo algum, a estrutura
interna da construção; se precisar de efectuar decorações, ou reforçar a iluminação e
utilizar aparelho eléctricos, deverá apresentar previamente os projectos de design
para a apreciação e aprovação do Instituto Cultural para efeitos de concretização.
Para equipamentos extras, a associação/indivíduo deverá preparar por si mesma;
3.3 É expressamente proibido comer, beber, fumar ou até ter comportamentos ilícitos no
espaço quer no período de preparações de actividades, quer durante as actividades,
quer na altura de desmontagem de decorações.
IV. Normas de utilização
4.1 Durante as horas de preparações de actividades, da sua realização, ou de
desmontagem de decorações e ornamentos, deverá evitar produzir demasiado barulho.
Após a desmontagem da exposição, deverá proceder à reposição do espaço bem como
devida limpeza; e
4.2 Dever-se-ão proceder apenas a decorações, realizar actividades, efectuar arrumação e
limpeza no horário de expediente do Centro. Caso contrário, é preciso obter
previamente a autorização do Instituto Cultural para a sua utilização.
V. Programação para maus tempos
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Pelo facto de que o Centro Ecuménico Kun Iam estar situado nas costas do mar, ficará
encerrado ao público quando o sinal n.° 3 de tufão ou superior é içado. O Centro reabre ao
público duas horas após o sinal n.º 3 é substituído por um sinal inferior. Se o sinal n.º 3 é
substituído por um sinal inferior após 16:00 horas, o Centro permanece encerrado na parte da
tarde.
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