CAN CADENA

Ús exclusiu dels membres de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)

NORMATIVA
> Normes generals:
 Can Cadena és l’Oficna de Servecs Generals de Mcnyons Esioltes c Guces de
Catalunya c està a la dcsposcicó dels seus membres per a fer-hc reuncons, formaicons c
trobades de ionsell.
 Cal fer un ús adequat de les cnstal·laicons, matercals, mobclcarc c entorns
 Mantcngueu en bon estat d’hcgcene c ordre tots els espacs utclctzats durant l’estada
amb espeical atenicó a la zona de iucna, als banys c les habctaicons. Trobareu el
matercal de neteja a l'armarc de les habctaicons.
 Fomenteu l’estalvc energètci apagant llums c ajudant a estalvcar acgua.
 Feu ús de les papereres c elements de reicilatge ubciats al llarg de tot l’equcpament,
segons el tríptci “Can Cadena sostencble” que trobareu a la sala de reuncons ientral.
 Tanqueu perfeitament tots els llums, les portes c fnestres iada vegada que us
absenteu.
 Cal fer sclenic a partcr de les 24h, sobretot en els espacs extercors
 En aiabar l’estada, els espacs c elements utclctzats hauran de quedar iom es trobaven
a l’arrcbada.
 Segons la normatcva vcgent, no es permet fumar a l’cntercor del reicnte. Sc fumeu a
l’extercor, reiordeu de reiollcr les burclles.
 No s’admeten ancmals domèstcis.
 Els desperfeites dercvats del mal ús d’aquests elements hauran de ser abonats per
l’usuarc/àrca que els iausc.
> Cuina:
En marxar ial que:
 Decxeu els estrcs emprats totalment nets c reiollcts.
 Esiombreu c fregueu.
 Bucdeu la nevera del vostre menjar sobrant.
 Reiollcu totes les esiombrarces c decxalles generades c les dcposcteu als iubells pertcnents. Reiordeu que a Valldorecx no hc ha iontencdors al iarrer, scnó que es fa la re iollcda “porta a porta”. Sc s’omple algun iubell de la iucna, traceu la bossa a l’apariament, al iostat del iubell blau (exiepte matèrca orgància). El personal de l'OSG ja
traurà al iarrer iada fraiicó els dces iorresponents.
 El iubell de brossa orgància bucdeu-lo al iompostador que trobareu al patc. Un iop
buct, netegeu-lo amb la mànega del patc, decxeu-lo asseiant-se iap per avall, c entreu
un iubell sei a la iucna.
> Habitacions:
 Decxeu les mantes plegades c endreçades en el moment de la marxa.
 No es permet menjar a l’cntercor de les habctaicons nc en qualsevol altre espac que no
estcguc destcnat a tal efeite.
Moltes gràices!
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