NORMES DE CONVIVÈNCIA
L’Hostatgeria pretén tenir un estil de viure particular, que aposta pel
compartir, la responsabilitat personal i la vida senzilla.
Tot, per a què sigui un espai segur de creixement en valors per els que hi
participen i cuidar el bé comú.
No us oferim una estada a un hotel. Algunes persones fan d’aquesta casa el
seu domicili, altres sou de pas: l’espai és de tots, també dels que encara no hi
han vingut.
Això implica que hem de limitar i organitzar la convivència.

HORARI DE RECEPCIÓ
Oberta de 7:30 a 24:00h.
Es demana silenci de 20:00 a 8:00h por respecte al descans de la resta de
residents.
HABITACIONS
S’ha de portar sac de dormir. Si es vol llogar llençols i tovalloles són 3
euros/persona.
No es pot menjar, beure o fumar a las habitacions.
La hostatgeria no es fa responsable de les pertinències desaparegudes o
extraviades.
Tenim mantes a disposició per al temps d’hivern,però no es poden treure fora
de l’habitació.
En marxar cal deixar l’habitació en ordre: llis i armaris com els heu trobat i
res llençat a terra.
CUINA
S’ofereix cuina casolana senzilla i sana (dos plats, postres, aigua i cafè). Els
hostes no poden cuinar, només hi ha un punt per escalfar amb microones.
HORARIS

Esmorzar: 8:00 h

Dinar: 13:30 h

Sopar: 20:00 h

Si es requereix un menú especial por raons d’al·lèrgies o intoleràncies,
demanem aviseu a la hora de fer la reserva.
No es pot treure utillatge del menador (gots, plats, coberts, etc.)

TABAC I ALCOHOL
No es permet el consum de cap tipus de begudes alcohòliques ni fumar a tot el
recinte de la casa. El projecte social que duem a terme implica un respecte
escrupolós a l’espai com lliure de substàncies addictives.

DEIXALLES
Cal posar cada deixalla al seu lloc (plàstics, cartrons, vidre, rebuig), No
llenceu res a terra per mantenir els espais nets. Si us falten papereres digueulo. Cal vigilar especialment l’entorn del pati, que sigui exterior no vol dir
descuidar-lo.
CALEFACCIÓ
Cal mantenir la casa calenta al hivern, per això cal tenir cura de tancar bé portes i
finestres per no perdre temperatura i fer eficaç l’escalfament.

ELS PETITS DE LA COLLA
Si la vostra estada és amb menors, aquests han d’estar sempre sota tutela
d’un adult i no es poden quedar sols a la casa.

Jo.............................................................................................
com a representant del grup.............................................................
signo aquest document, certificant que estem assabentats de les normes de
convivència i que les acceptem.

Signatura: Nom i cognoms

Cervera,...................de....................................de 20.......

