CASA DE CASTANYET

any 2016

Casa «Rectoria de Castanyet»
Castanyet (Santa Coloma de Farners)
CASTANYET

El qui administra la casa és:
Parròquia Sant Joan Baptista
Av. Mediterrània, 40
08397 - Pineda de Mar
Tel. 937697227
E-mail: parroquia@parroquiapoblenou.cat
Web: http://www.parroquiapoblenou.cat

COL.LABORACIÓ PEL
MANTENIMENT DE LA CASA
(Els grups han de ser un mínim de 25 persones).
-Cap de setmana: 10,00 Euros per persona
(dissabte-diumenge)
-més de dos dies: 5,00 Euros per persona i dia.

EL QUE CAL FER PER
UTILITZAR LA CASA
1er.- Fer la reserva amb el formulari
que trobareu a la pàg. web. Esperar
confirmació via e-mail que la casa està
disponible.
2on- Fer un dipòsit de 100,00 Euros a
Bankia al número ES56 2038 6886 21
3000263068
a nom de “Centre d’Esplai Parròquia
Sant Joan Baptista” de Pineda de Mar.
(que hi consti el nom de l’entitat que reserva la
casa)
Si en 10 dies no hem rebut el dipòsit no ens
comprometem a guardar-vos la casa.
4rt.- Abans de recollir les claus, fer el
pagament del total a ingressar per fer l’estada a
la casa.
5è.- Després de l’estada i una vegada
revisada la casa, se us retornarà el dipòsit de 100
euros que heu fet si no hi ha cap desperfecte o si
no s’ha de descomptar cap mòdul de llenya.
(al tornar les claus, indiqueu-nos els mòduls de
llenya que heu gastat si es dóna el cas).

DURANT L’ESTADA A LA CASA TINGUEU EN
COMPTE D’UNA MANERA ESPECIAL EN:
-Només cal obrir l’interruptor general dels llums a
l’armari de darrera la porta i tot ha de funcionar.
-L’aigua calenta ja és automàtic a l’obrir l’aixeta
(potser caldrà una estoneta per donar temps a arribar
l’aigua calenta)
- No guixar les parets ni lliteres
- No fumar dins la casa.
-Feu servir només productes de neteja
biodegradables.
- Tenir cura de la casa

LES CLAUS
En el joc hi ha tres claus:
Una, la porta principal (de color),
L’altra, els lavabos i dutxes exteriors, en el porxo de
l’església
La tercera, obre la barraca petita del mig del darrera la
casa, on hi trobareu els calentors d’aigua de la casa per
si heu de canviar butà.
ABANS DE MARXAR DE LA CASA
TINGUEU EN COMPTE D’UNA MANERA
ESPECIAL EN:
- Deixar-ho tot net i ben endreçat.
- No deixar menjar a la casa.
- Deixar les portes de la nevera obertes.
- Assegureu-vos que tot està tancat i l’interruptor del llum
general apagat.
-Treieu tots els vostres cartells o ornaments que hàgiu fet
servir per la vostra estada.
-I si hi ha algun desperfecte, feu-nos-ho saber, si us plau.
HABITACIONS

1er. pis: 1 infermetria amb dos llits; 2 habitacions de 8 llits; 1 habitació de 6 llits; 1 habitació de 12 llits
2on. pis: 1 habitació amb 7 llits; 1 habitació amb 10 llits.
Total: 53 llits.

