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Preus ESTADES amb SERVEIS de la CASA de COLÒNIES (SEMPRE LA CASA EN EXCLUSIVA!)
Mínim 30 places (estiu 40 places)

Grups d’esplais

Serveis

Grups d'Adults i Famílies
De 3 a 14 anys

+14 anys

P/C

31,5 €

35 €

41 €

Sopar o dinar extra

8€

9€

11 €

1/2 Pensió

27 €

31 €

36 €

Dormir i Esmorzar

23 €

Dormir

16 €

Estada a la casa

12 €

Acampar + wc opció
cuina i piscina

4€

5€

6€

Mètode i condicions de pagament:

- CONFIRMACIÓ RESERVA I PAGAMENT CONTRACTE:
Els serveis del contracte es consideren reservats en fer-se una BESTRETA del 30% del total de l'estada al
número de compte: CatalunyaCX-BBVA: ES40 0182 2143 99 0201710997

El total de places del contracte es pagaran en una factura abans de l’estada.
- POSSIBLES CANVIS DURAN L’ESTADA:
En acabar l'estada en una nova factura.
Amb el pagament de la bestreta s’accepten les condicions internes de la casa disponibles a continuació
*Les estades per fer activitats en Espais Naturals Protegits son exemptes d’IVA (art. 20 de la llei de l’IVA)
En cas d'anul·lació de l'estada o impossibilitat de realitzar-se sigui pel motiu que sigui, es proposarà mantenir els
pagaments realitzats i posposar l'estada amb les mateixes condicions per una altra ocasió. En cas de no acceptar aquesta
proposta, el 10% de l'import total de la reserva no es retornarà ja que es consideren despeses de gestió.
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MATERIAL que cal dur

FUNCIONAMENT

HABITACIÓ I BANY

- A la casa si arriba en cotxe i autocar petit però
no en autocar gran. Els autocars deixen el
grup a Pi. El grup puja a peu. (són 15 minuts)

- Llençol de sota i protector pel pipí*

- Des de la casa es pot baixar amb furgoneta
a buscar les motxilles. S´ha d’avisar amb
antelació i s’ha de trucar quan s’entra a Bellver
per baixar a buscar els equipatges.

- Coixinera*
- Sac de dormir (o similar)
- Tovallola i estris de neteja personal
- Roba i calçat adient (recordeu que
esteu a 1300m.)
*S’haurà de llogar material a la casa si no se’n porta.
Es pot comprar material de bany, neteja i llenya si no
se’n porta

HORARIS ESTANDARD

09:00

Matí

Dinar

13:30

Migdia

Berenar

17:00

Tarda

Sopar

20:00

Nit

Silenci

24:00

Nit

- El responsable del grup explicarà les
modificacions de la planificació de les activitats
a la casa per tal de poder-s’hi adaptar (dies
d’excursió, canvis d’horari àpats, horari de
piscina, i qualsevol qüestió que sigui
d’interès…)
- Es farà un repàs de l’estat de la casa amb el
responsable i s’explicarà a tot el grup les
normes de la casa (Espais, respecte a l’entorn,
límits, aigua, llums, soroll…)

HORARI D’ÀPATS I SILÈNCI
Esmorzar

- A l’arribar a la casa s’entregarà el DNI del
responsable del grup (per fer fotocòpia), es
pagarà la resta de l’estada i es firmarà la fitxa
de registre.

- La casa està aïllada i no rep els
subministraments de la xarxa elèctrica i aigua,
és per això que funciona amb plaques solars,
generador i pou d’aigua.

Es poden pactar canvis d’horari i fer
excepcions puntuals avisant amb antelació
suficient.

Quan la casa funciona amb les bateries s’ha
de gastar el mínim d’energia elèctrica
possible.
Per aquest motiu és tant important seguir
l’horari de la casa.

Com arribar a la casa?
Croquis i vídeo del recorregut
http://www.coloniescadi.org/onsom/
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NORMATIVA
GENERAL

ALS LAVABOS, WC I DUTXES

- A la casa no es pot fumar (és una instal·lació
juvenil)
- S’ha de procurar estalviar aigua.
- S’ha de procurar apagar els llums.
- S’han de separar les deixalles.
- El mobiliari no es pot moure sense consultar-ho.
- Qualsevol desperfecte que produeixi el grup s’ha de
comunicar i abonar al moment.
- La casa no es fa responsable dels objectes de valor
dels usuaris.
- La casa no es fa responsable dels perjudicis que els
usuaris puguin causar a béns, propietats o altres
persones.
- Heu de tenir cura de les deixalles, fer recollida selectiva
i en marxar, emportar-se-les i llençar-les als llocs adients.
- Heu de tenir cura de la neteja general de la casa durant
l’estada, fent la neteja general al marxar deixant la casa
neta.

- La neteja l’han de fer els usuaris, encara que a mig
matí, el servei de la casa els repassarà.
- El darrer dia, els lavabos, wc i dutxes, han d’estar
en les mateixes condicions que es van trobar.
A LES SALES - TALLER
- Son per estar i fer activitats. Si grups diferents
comparteixen la casa, també comparteixen les
sales. Son llocs comuns i tothom s’ha de respectar.
- La neteja la fan els usuaris.
- A les sales hi ha llars de foc. La llenya l’han
d’aconseguir els usuaris (a la casa sovint hi ha fustes
que es poden cremar i, a vegades, llenya més bona
per comprar)
- Les sales es poden utilitzar tot el dia, sempre que
es respecti el descans dels demés, i amb més
moderació a partir de les 12 de la nit.
- El darrer dia, les sales han d’estar en les mateixes
condicions que es van trobar.

AL MENJADOR
- Als menjadors només s’hi pot estar per menjar.
- Els usuaris es paren la taula i es serveixen el menjar.
- En acabar de menjar, han d’escurar els plats als
contenidors adients i portar els plats, coberts, gots,
gerres i safates a la cuina.
- Després de menjar, els usuaris han de deixar les taules,
cadires i terra en les mateixes condicions de neteja que
ho han trobat.
ALS DORMITORIS

A L’ENTORN
- S’han de respectar els camps i els sembrats (son
el treball dels pagesos).
- No s’ha de molestar el bestiar (és el treball dels
ramaders).
- Heu de respectar l’entorn natural que us acull i no
malmetre ni perjudicar (amb destrosses, crits,
brutícia...) cap element viu (flora i fauna) o inert
(terra, roques, aigua...) procurant que després de la
vostra estada tot quedi com era abans.

- Els dormitoris son per dormir, no s’hi pot jugar, ni
menjar.
- Els usuaris han de posar el seu propi llençol de sota o
funda protectora pels més petits i la seva coixinera. (a la
casa hi ha llençols i coixineres per llogar)
- Durant l’estada la neteja del dormitori la fan els usuaris.
- El darrer dia d’estada, s’ha de deixar l’habitació
ordenada i neta abans de les 12 del matí, i en les
mateixes condicions que s’ha trobat.

Si seguiu aquests criteris, procurarem que tot funcioni i que pugueu gaudir d’una bona estada a Cortariu i a la Cerdanya.
Qualsevol aclariment o consulta, no dubteu a preguntar-ho als responsables de la casa.

