PRALAC – PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS ARTISTICAS NO
LABORATÓRIO DE ACTIVIDADES CRIATIVAS
REGULAMENTO LAR
Projectos de Curta Duração
1. A cada artista será cedido um espaço de acomodação que será ocupado
durante o período de residência;
2. A ocupação implica o pagamento de 5€/diária, de acordo com o período de residencia,
para despesas de manutenção/logística do edifício;
3. È vedado ao artista, o direito de hospedar qualquer pessoa sem aviso prévio à direção
do LAC;
4. O artista poderá fazer-se acompanhar de, no máximo, uma pessoa, sendo cobrado o
valor da diária de 10€;
5. Caso o período de residência seja superior a um mês de duração, deverá ser liquidado o
valor do alojamento no último dia de cada mês;
6. O artista é responsável pelos actos do acompanhante;
7. É disponibilizado o acesso e serventia de cozinha e refeitório devidamente equipados,
sendo a limpeza da responsabilidade do(s) utilizador(es);
8. A limpeza de cada quarto é da responsabilidade do(s) ocupante(s);
9. Os espaços colectivos deverão ser deixados no estado em que foram encontrados;
10. Por cada artista será entregue uma chave do quarto, bem como uma chave do edifício,
não sendo permitida a sua cópia;
11. A segurança dentro do edifício é da responsabilidade dos artistas pelo que deverá ser
tomado especial cuidado no fechar das portas de acesso;
12. É da responsabilidade dos artistas zelar pela manutenção dos equipamentos, devendo
estes proceder à substituição do material por eles danificado;
13. O LAC não se responsabiliza por acidentes materiais ou pessoais que possam ocorrer
durante a residência;
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14. Os artistas não deverão fazer quaisquer intervenções no edifício sem a consulta da
Direcção do LAC;
15. Os artistas deverão obeceder às normas de ruido em vigor que deverão ser respeitadas;
16. No final da residência, os artistas deverão deixar a roupa de cama arrumada e
embalada;
17. Os casos omissos serão analisados e resolvidos em conjunto com direcção do LAC e
com o Artista;
:
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