CONDICIONS GENERALS DE LA RESERVA – MOLÍ DE LA RODA
Aquest Casal és un antic noviciat de Germans de les Escoles de La Salle.
Actualment residim una Comunitat de 5 germans i el mossèn, que
conjuntament amb l’equip de personal de la casa, us donem la benvinguda
i esperem que gaudiu de la vostra estada.
Alhora, us demanem que ens ajudeu a fer més efectiva la nostra tasca tenint present
aquestes indicacions:
RESERVA
- La reserva quedarà confirmada un cop realitzada la bestreta indicada en el full de pre-reserva
- La resta de l’import es liquidarà directament al Casal La Salle
- Per fer el pagament, no disposem del servei de cobrament amb targeta ni s’admeten xecs
- La liquidació es farà en un únic pagament per grup
- En cas d’anul·lació i haver efectuat la bestreta: es reservarà l’import dins de l’any natural per una nova possible
reserva. Si no s’ha realitzat una nova reserva dins de l’any natural, la bestreta no serà retornada
- Si es produeixen baixes a les places sol·licitades i cal modificar la reserva amb una setmana d’antelació
- El full de reserva no constitueix factura oficial. Si el grup vol sol·licitar factura, cal facilitar les dades fiscals
RESPONSABILITATS
- El responsable del grup es compromet a fer complir les normes establertes per al seu grup
- El responsable del grup es farà càrrec durant l’estada dels casos de malaltia o accident que es produeixin
- Els serveis mèdics i medicaments, aniran a càrrec del grup
- El responsable del grup es compromet a deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d’ordre i netedat en
que les ha trobades o haurà d’abonar els desperfectes que hi hagi ocasionat
- Al Casal La Salle, sempre hi ha una persona responsable per als casos d’emergència, tant de dia com de nit
- Es recomana als grups que portin almenys un vehicle propi.
- Els nens/es han d’estar sempre sota la vigilància d’un adult (inclòs el temps lliure)
- Caldrà respectar l’entorn general de la instal·lació així com la vegetació de la zona
MENJADORS
- Les hores dels àpats són: esmorzar a les 9:00, dinar a les 14:00h i sopar a les 20:30. Es demana respectar l’horari
per al bon funcionament i respecte al personal de la casa.
- Qualsevol canvi en l’horari dels àpats cal consultar-lo amb l’encarregat de la casa
- No cal portar tovalló; la casa disposa de tovallons de paper
- La beguda dels àpats no inclou refrescos
- En l’àpat de dinar s’inclou servei de cafè i infusions; en els sopars no hi ha servei de cafè ni infusions
- Si hi ha règims, dietes o al·lèrgies alimentàries cal indicar-les en el moment de realitzar la reserva del grup per
poder fer les previsions pertinents
HABITACIONS
- Cadascú s’haurà de portar el sac de dormir o bé els llençols, i les tovalloles pertinents
- Cada llit disposa de llençol protector de matalàs. No hi ha coixí ni coixinera
- Per higiene no es poden treure de les habitacions les mantes ni matalassos
- Com a mesura higiènica, no es permet beure ni menjar a les habitacions
NORMES GENERALS
- No es pot fumar a la casa (Decret 10/1991 de la Generalitat de Catalunya)
- No es pot realitzar cap tipus de foc a l’exterior (Decret 64/1995 del 7 de març, Capítol 4, article 15 – Publicat al
DOGC Núm. 2022-10.3.1995)
- La distribució del mobiliari de la casa i els materials i equipament cal deixar-lo igual que s’ha trobat
- No està permès fumar en tot el recinte, així com tampoc s’admeten animals
- Es demana als grups no utilitzar pegament, xinxetes, cintes adhesives i altres materials que puguin embrutar les
parets o deixar-hi taques.
- Si a la casa hi ha usuaris d’altres grups, respecteu els espais de reunió, joc i estar de cada grup.
- En cas de fer lloguer amb ús de cuina, cal deixar els materials en la mateixa distribució i condicions de netedat

