ALBERGUERIA de CAN CADENA

L’Albergueria de Can Cadena és d’ús exclusiu dels membres de
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

NORMATIVA
> Normes generals:
 Cal fer silenci a partir de les 24h, sobretot en els espais exteriors.
 Cal fer un ús adequat de les instal·lacions, materials, mobiliari i entorns
 Mantingueu en bon estat d’higiene i ordre tots els espais utilitzats durant l’estada
amb especial atenció a la zona de cuina, als banys i les habitacions. Trobareu el
material de neteja a l'armari de l'albergueria.
 Feu ús de les papereres i elements de reciclatge ubicats al llarg de tot l’equipament,
segons el tríptic “Can Cadena sostenible” que trobareu a l’espai de menjador.
 En acabar l’estada, els espais i elements utilitzats hauran de quedar com es trobaven
a l’arribada.
 Fomenteu l’estalvi energètic apagant llums i ajudant a estalviar aigua.
 Tanqueu perfectament tots els llums, les portes i finestres cada vegada que us
absenteu.
 Segons la normativa vigent, no es permet fumar a l’interior del recinte. Si fumeu a
l’exterior, recordeu de recollir les burilles.
 No s’admeten animals domèstics.
 Els desperfectes derivats del mal ús d’aquests elements hauran de ser abonats per
l’usuari/ària que els causi.
> Cuina:
En marxar cal que:
 Deixeu els estris emprats totalment nets i recollits.
 Escombreu i fregueu.
 Buideu la nevera del vostre menjar sobrant.
 Recolliu totes les escombraries i deixalles generades i les dipositeu als cubells
pertinents. Recordeu que a Valldoreix no hi ha contenidors al carrer, sinó que es fa la
recollida “porta a porta”. Si s’omple algun cubell de la cuina, traieu la bossa a
l’aparcament, al costat del cubell blau (excepte matèria orgànica). El personal de
l'OSG ja traurà al carrer cada fracció els dies corresponents.
 El cubell de brossa orgànica buideu-lo al compostador que trobareu al pati. Un cop
buit, netegeu-lo amb la mànega del pati, deixeu-lo assecant-se cap per avall, i entreu
un cubell sec a la cuina.
> Habitacions:
 Deixeu les mantes plegades i endreçades en el moment de la marxa.
 No es permet menjar a l’interior de les habitacions ni en qualsevol altre espai que no
estigui destinat a tal efecte.
Moltes gràcies!
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