VESTUARI DE L’AGT
Servei de lloguer de roba i complements teatrals

Servei obert al públic
HORARI

Dimarts, de 10 a 15 h.
Dijous, de 15.30 a 20.30 h.
Tancat durant l’agost i els períodes de vacances escolars de Nadal i
Setmana Santa.

CONDICIONS GENERALS
Es demanarà DNI o document similar a el/la responsable de
vetllar per la roba llogada.
Es disposa de fins a trenta dies per retornar el material. En
el cas que no es retorni en el termini acordat, hi haurà
haur un
recàrrec de 1 € per peça/dia
peça/
de retard.
Totes les peces llogades s’han de retornar netes i planxades
en el període fixat i només en horari de vestuari.
El servei de vestuari fixarà una fiança per a cada peça
llogada (independentment del nombre de peces o del preu del
lloguer), que variarà depenent de les característiques de
cada peça.
La fiança us serà retornada quan tot el material llogat es
retorni en perfectes condicions i en el termini acordat. El
dret de devolució de la fiança caduca 30 dies després de la
data límit de retorn de la roba.
Donacions de roba:
roba: només de roba eminentment teatral. En
horari de vestuari i prèvia selecció per part del servei.

•
•

•
•

•

•

Reservat el dret d’admissió
PREUS

Roba d’època
Peça
Sabates, barrets i
perruques
Complements

Públic en
general
15 €
12 €

Socis de
l’AGT *
10 €
6 €

5 €

3 €

3 €

2 €

* Descompte aplicable també a socis de l’AADPC, APCC i alumnes d’El Galliner.
* Servei gratuït per als alumnes, sempre i quan sigui per a activitats escolars (la
fiança, però, caldrà abonar-la
la igualment.)

PER A MÉS INFORMACIÓ:
INFORMACIÓ

vestuari@elgalliner.cat

Associació Gironina de Teatre (AGT)
(AGT) / Centre d’Arts Escèniques El
Galliner
C. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona) · 170
001 · Girona
www.
.agt.cat · www.elgalliner.cat

VESTUARI DE L’AGT
Servei de lloguer de roba i complements teatrals

Amb la col·laboració del Departament de
Cultura

Servei obert al públic
HORARI

Dimarts, de 10 a 15 h.
Dijous, de 15.30 a 20.30 h.
Tancat durant l’agost i els períodes de vacances escolars de Nadal i
Setmana Santa.

CONDICIONS GENERALS
Es demanarà DNI o document similar a el/la responsable de
vetllar per la roba llogada.
Es disposa de fins a trenta dies per retornar el material. En
el cas que no es retorni en el termini acordat, hi haurà
haur un
recàrrec de 1 € per peça/dia
peça/
de retard.
Totes les peces llogades s’han de retornar netes i planxades
en el període fixat i només en horari de vestuari.
El servei de vestuari fixarà una fiança per a cada peça
llogada (independentment del nombre de peces o del preu del
lloguer), que variarà depenent de les característiques de
cada peça.
La fiança us serà retornada quan tot el material llogat es
retorni en perfectes condicions i en el termini acordat. El
dret de devolució de la fiança caduca 30 dies després de la
data límit de retorn de la roba.
Donacions de roba:
roba: només de roba eminentment teatral. En
horari de vestuari i prèvia selecció per part del servei.

•
•

•
•

•

•

Reservat el dret d’admissió
PREUS

Roba d’època
Peça
Sabates, barrets i
perruques
Complements

Públic en
general
15 €
12 €

Socis de
l’AGT *
10 €
6 €

5 €

3 €

3 €

2 €

Associació Gironina de Teatre (AGT)
(AGT) / Centre d’Arts Escèniques El
Galliner
C. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona) · 170
001 · Girona
www.
.agt.cat · www.elgalliner.cat

VESTUARI DE L’AGT
Servei de lloguer de roba i complements teatrals
* Descompte aplicable també a socis de l’AADPC, APCC i alumnes d’El Galliner.
* Servei gratuït per als alumnes, sempre i quan sigui per a activitats escolars (la
fiança, però, caldrà abonar-la
la igualment.)

PER A MÉS INFORMACIÓ:
INFORMACIÓ:

vestuari@elgalliner.cat

Amb la col·laboració del Departament de
Cultura

Associació Gironina de Teatre (AGT)
(AGT) / Centre d’Arts Escèniques El
Galliner
C. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona) · 170
001 · Girona
www.
.agt.cat · www.elgalliner.cat

