NORMES DE LA CASA DE L´ALIBERCH
Reglament interior de la instalación.
Aquesta normativa de la casa es facilita al responsable de cada grup abans de fer ús de
les intalacions, juntamente amb el plà d´evacuació , i la llista de preus actualitzats.
Aquest es responsabilitza d´assabentar al seu grup d´aquesta normativa.
HORARIS.Vindràn fixats pel responsable del grup. En tot càs , hi haurà silenci de les
12 de la nit, fins a les 7 del matí. Les hores fixades per menjar i de silenci seràn
respectades al màxim.
ÚS I MANTENIMENT DE LES INSTALACIONS. Els materials existents, tan a les
dependències interiors com exteriors, són al seu lloc; per tant es deixaran en el mateix
lloc un cop fetes servir, en bon estat i neteja, que permetin la realització de la funció per
la qual han estat posats. Tot el que es trenqui, s´abonarà, i si no surt el responsable,
s´abona colectivamente.
A les cases de colònies no es serveixen begudes alcohòliques, llevat del ví de taula pels
grans. No es permet entrar cap animal a la casa. No es permet fumar enlloc .Es demana
no fer un ús abusiu de la corrent elèctrica.
No s´ha de tirar rès que pugui embussar els wc.
EL MENJADOR. Les catires i taules es deixaran al seu lloc, després d´utilitzar-les.
Havent acavat, es recollirà i netejarà tot el menjador.
L´ÚS DE LA CUINA és restringit al personal autoritzat, tan en les colles de “dret a
cuina”, com en pensió completa. Per utilitzar la cuina, s´han d´acceptar les normes d´ús
de la cuina de l´Aliberch .
LES HABITACIONS. Es posa a disposición dels grups mixtes de nois-noies,
habitacions separades, i es recomana fer-ne ús separadamente.Per respecte als altres,cal
portar una vestimenta correcte, tan a l´interior de les habitacions, com a entrar i surtir
de dutxes. A ser possible, que es dutxin nens i nenes a horaris diferents.
No es fuma, menja ni beu a les habitacions. No posar-se sobre el llit amb sabates.És
obligatori dur sac de dormir i funda de coixí. .Les mantes només es deixan a qui les
necessita, i no surten del dormitori.
ELS EXTERIORS. Caldrà respectar l´ entorn de la casa.No fer pintades enlloc. No tirar
objectes a la bassa, ni a les teulades. Prohibit baixar pels marges directament, sens
passar pel camí.. Depositar les deixalles en bosses grosses i tancades dins el contenidor.
ELS LÍMITS de la casa són marcats clarament per les valles, i Pals, que separen a la
bassa, el molí , la granja i els Camps.El límit al cantó del bosc és el pedrís per seure
que hi ha a 15 mts de la casa.Més amunt, el bosc no forma part de la casa, i els nens
que s´hi endinsin, ho fan sota vigilància i responsabilitat dels seus monitors o adults.
Sens autorització no es pot baixar a la granja ni al molí, ni acostar-se al Mas l´Aliberch
de Dalt, doncs no formen part de la casa de colònies.
ON ES POT FER FOC. Hi ha una normativa de la Generalitat en quan al foc, on fer-lo,
quan i com es pot fer.
OBJECTES PERDUTS. La casa no Ahmet reclamacions en aquest sentit. Es posa a
disposición dels clients una caixa forta i la corresponent clau de l´habitació si es
demana.
Els diumenges la casa es tanca a les 17 hores

