Casa de Colònies
Antiga Rectoria de Puigpardines
17178 ‐ La Vall d’en Bas
La Garrotxa

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS i
CONSELLS PER LES ESTADES
QUI POT SER USUARI DE LA CASA DE COLÒNIES



D’acord amb la normativa vigent (DECRET 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació
del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves), la casa
de colònies és una instal·lació destinada al lleure d’infants i joves els quals seran els
principals usuaris, juntament amb els pares, mestres, educadors i/o monitors que
participin conjuntament a l’activitat educativa tinguin tasques organitzatives o de
suport.



Podran utilitzar també la casa de colònies, de forma no habitual, les famílies i els
grups d'adults que hi facin activitats emmarcades en un contingut d’aprenentatge
no formal i de pedagogia del lleure.

PAGAMENT I FACTURACIÓ


Per tal de confirmar la reserva caldrà abonar abans de l’estada el 30% de l’import
total. Aquest es descomptarà de la facturació final un cap revisada la casa de
colònies i no haver trobat cap desperfecte o irregularitat.



En cas de que finalment el grup no faci l’estada, la fiança no serà retornada.



El primer pagament de la reserva (30%) implica l’acceptació de les normes d’ús de
la casa de colònies



El grup informarà a l’administrador de número final de participants durat l’estada.
Si aquest és inferior a l’ocupació mínima de la casa segons temporada, el grup
assumirà la diferència.



La factura final es rebrà per correu electrònic la setmana posterior a l’estada, un
cop revisada la casa. El pagament s’haurà de fer per transferència.
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ABANS DE L’ESTADA


Uns dies abans de començar la vostra estada, poseu-vos en contacte amb
l’administrador de la casa per concretar l’obertura d’espais i entrega de claus



D’acord a la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya, el grup o entitat
usuaris de la casa haurà de tramitar el corresponent permís d’activitat. Serà el grup
el responsable de fer aquest tràmit i en cap cas l’administrador de la casa de
colònies.



L’accés a la casa de colònies és per carretera asfaltada. Hi poden arribar autocars.



Consulteu la pàgina web sobre la seva localització, com arribar-hi i possibles
activitats al voltant de la casa.



Trobareu també els principals telèfons d’interès i punts d’assistència sanitària

DURANT DE L’ESTADA


Durant l’estada tindreu accés a les sales comunes, cuina, menjador i lavabos del
primer pis. L’accés a les habitacions estarà limitat en funció del nombre de places
reservades.



Es prega un consum responsable de l’energia (llum, gas i calefacció) i l’aigua.



Es obligatori que cada usuari faci servir llençol de sota i coixinera com a mesura
higiènica.



La casa disposa de mantes. Aquestes no es poden utilitzar per altres activitats ni
poden ser portades a l’exterior de la casa. Al final de l’estada, caldrà deixar-les
plegades als armaris de cada habitació.



Els dormitoris no són l’espai adequat per fer-hi jocs, ni menjar, ni beure… per tant,
només s’hi podrà accedir a les hores de dormir, per recollir material o canviar-se de
roba.



En cap cas es poden canviar d’ubicació les lliteres o els armaris de les habitacions.
Altre petit mobiliari (com cadires o taules de treball) caldrà deixar-ho al final de
l’estada on s’ha trobat.



No es poden tenir animals de companyia dins la casa.
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No es poden clavar claus a les parets o bigues de fusta. Tingueu cura de no
embrutir o malmetre les parets. Si s’ha d’enganxar cartells o decoracions, caldrà
fer-ho de manera que, al despenjar-ho, no quedin marques ni taques. Podeu
utilitzar els plafons de suro disponibles a diferents sales.



En general és convenient mantenir les portes de la casa tancades, a l’estiu per
evitar l’entrada de mosques i mosquits i a l’hivern per mantenir la temperatura de
la casa i s’utilitza la calefacció.



No es pot fer foc ni encendre barbacoes a l’exterior de la casa. Tampoc fer servir
material pirotècnic. A dins la casa, només es pot encendre foc a la llar situada a la
sala del primer pis. En cas de fer-la servir, caldrà deixar-la neta o tal i com s’ha
trobat.



En cas que el grup usuari instal·li alguna piscina o realitzi qualsevol activitat
d’aventura, l’assegurança de la instal·lació no es farà responsable de cap possible
dany o perjudici per possible accident.



Totes les aixetes ofereixen aigua potable.



En el cas que el grup faci la cuina, haurà de designar un responsable el qual haurà
de tenir la titulació en manipulació d'aliments acreditable durant l'estada.



Es pot fer servir tot el material disponible a la cuina i menjador. Al final de l’estada,
caldrà deixar-ho net i endreçat on s’ha trobat. No es pot fer servir material de cuina
per altres activitats . L’ús dels aparells de la cuina (fogons, forn, rentaplats, neveres
i congeladors) està supeditat al coneixement del seu funcionament i caldrà llegir
abans les instruccions. En cas de mal ús, el grup es farà responsable de la seva
reparació o del cost de la mateixa.



En cas d’utilitzar el rentaplats industrial, abans caldrà retirar dels plats les restes
de menjar, atès que aquests aparells són de cicle curt (2 minuts) i no renoven
l’aigua a cada cicle. Consultar les instruccions del seu ús.



Al final de l’estada caldrà desendollar neveres i congeladors i no deixar-hi cap
producte.



A l’exterior, a la façana est, disposeu de safareig per rentar la roba bruta i
estenedors.



Al final de l’estada caldrà retirar totes les deixalles i dipositar-les als contenidors
d’escombraries que trobareu a l’exterior de la casa. Si opteu per separar els residus,
els contenidors de reciclatge més propers es troben a l’entrada de Les Preses
(Escola Verntallat).



Cal respectar el descans dels veïns així com propietats alienes, terrenys sembrats,
el bestiar i altres propietats de pagès. Caldrà tenir especial cura que els participants
coneguin els límits dels espais disponibles per fer les activitats. A partir de les 12 de
la nit cal respectar el SILENCI.



Recordeu que la casa de colònies ha de quedar en les mateixes condicions com s’ha
trobat i informar de qualsevol desperfecte o incidència.
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