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www.claverol.org
e-mail: casa.claverol@escolapia.cat

NORMATIVA DE LA CASA
RESERVES:
1.

Places mínimes: 15
La casa de La Rectoria de Claverol té un nombre mínim de places per ocupar, tal i com s’indica a la reserva.
Els usuaris hauran d’abonar, amb independència de la seva ocupació real, un mínim de 15 places.

2.

Fermesa de la reserva
Quan es realitza la provisió de fons que consta a la prereserva. El termini per fer efectiva la provisió és el
descrit a la prereserva o el que es pacta amb l’administrador.

3.

Anul·lació de l’estada
Si es produeix després d’abonar la provisió de fons, aquesta no es retornarà.

4.

Normativa i reglament d’ús de la casa
La provisió de fons suposa l’acceptació de la present normativa i del reglament d’ús d’espais i instruments
de La Rectoria de Claverol.

5.

Autorització per a l’ús de la casa
El comprovant de pagament de la provisió de fons, que s’ha d’enviar per e-mail indicats a la capçalera,
autoritzen als usuaris a fer estada a La Rectoria de Claverol.

6.

Claus per a l’estada
Les claus per poder entrar a La Rectoria de Claverol s’han de recollir i tornar a la seu de Colònies Jordi
Turull, si no es pacta amb l’administrador un altre sistema.

ESTADA:
1.

Espais de la casa La Rectoria de Claverol
L’usuari por fer servir la majoria d’espais de la casa, tan els oberts com els que s’han d’obrir amb clau. Les
claus estan dins l’armari de la sala de la planta baixa, que dóna directament al poble. Tanmateix, hi ha uns
espais reservats per l’administració per als quals no s’hi té clau (ni tampoc accés).

2.

Mobiliari
No pot ésser variada la seva situació, especialment el de les habitacions.

3.

Reglament d’espais i instruments de La Rectoria de Claverol
A la web i a la casa hi ha penjats de manera visible els reglaments d’ús de la cuina i els lavabos. Cal
atendre’ls. Semblantment, d’alguns instruments de la casa l’ús dels quals demana major responsabilitat:
nevera, forn, rentadora, llar de foc...

4.

No es pot fumar en cap espai de la casa. No es pot prendre cap mena de tòxics en el recinte de La Rectoria
de Claverol.

5.

La Rectoria de Claverol no té un administrador in situ. Per tant, us fem confiança en l’endreça de la casa al
final de l’estada i el bon ús de les instal·lacions.

Preguem que compliu la present normativa, pròpia d’una casa de colònies,
per afavorir la convivència i respectar les instal·lacions
Per a qualsevol dubte, adreceu-vos als telèfons de contacte o l’e-mail present a la capçalera

Gràcies!

