
Any 2019

Castanyet ( Santa Coloma de Farners )

Administrador de la casa:

Parròquia de Sant Joan Baptista

En cas d'emergència, trucar a: Av. Mediterrània, 41
Montse    600 375 951 08397 - Pineda de Mar

Josep    649 913 220

Salve    676 004 501 castanyet2019@gmail.com
Manel    677 964 502 https://casadecastanyet.wixsite.com/castanyet

COL·LABORACIÓ PEL DURANT L'ESTADA A LA CASA TINGUEU EN
MANTENIMENT DE LA CASA COMPTE D'UNA MANERA ESPECIAL:

 ( Els grups han de ser d'un mínim de 25 persones ).   - Només cal obrir l'interruptor general de la llum a

 ( Les activitats amb infants i joves no podran     l'armari del darrera la porta i tot hauria de funcionar.

  pernoctar dins la casa )   - L'aigua calenta ja és automàtica al obrir l'aixeta

 -Cap de setmana: 10,00 Euros per persona.     ( potser caldrà esperar una estoneta per donar 

  (dissabte - diumenge)     temps a arribar l'aigua calenta ).

 - ( La col·laboració mínima del cap de setmana són  250 €.)   - No guixar les parets ni les lliteres.

 -Més de dos dies: 5,00 Euros per persona i dia.   - No fumar dins la casa.

  - Feu servir només productes de neteja que siguin

    biodegradables.

EL QUE CAL FER PER   - Tenir cura de la casa.

UTILITZAR LA CASA LES CLAUS
1er.- Fer la reserva a la pàgina web de la casa.     En el joc hi ha tres claus:

2on.- Fer un dipòsit de 100,00 Euros a Bankia  al     Una, la porta principal ( de color ).
           num. ES56 2038 6886 213000263068  a nom     L'altre, els lavabos i dutxes exteriors, en el porxo

           del " Centre d'Esplai Parròquia Sant Joan Baptista"     de l'església.

          de Pineda de Mar, (que hi consti el nom del     La tercera, obre la barraca petita del mig, del

         grup ó Entitat que fa la reserva) i enviar     darrera la casa, on hi trobareu els escalfadors

         el comprovant a castanyet2019@gmail.com     d'aigua per si heu de canviar les bombones de butà.

           ó al telèfon mòvil  649 913 220 (WhatsApp) ABANS DE MARXAR DE LA CASA TINGUEU
3er.- Si en 10 dies no hem rebut el dipòsit  no ens  EN COMPTE D'UNA MANERA ESPECIAL
         comprometem a guardar-vos la casa.   -Deixar-ho tot net, eixut i ben endreçat.

4rt.- Abans de recollir les claus, fer el pagament   -No deixar menjar  a la casa.

        del total a ingressar per fer l'estada a la casa.   -Llençar la brossa  als contenidors de la carretera.

5è.- Després de l'estada i una vegada revisada la   -Deixar les portes de la nevera obertes.

       casa, se us retornarà el dipòsit de 100 Euros   -Assegureu-vos que tot està tancat i l'interruptor del 

       que heu fet si no hi ha cap desperfecte ó si    llum general queda apagat.

       no s'ha de descomptar cap mòdul de llenya.   -Treieu tots els vostres cartells ó ornaments que hàgiu 

      ( Al tornar les claus, indiqueu-nos, si us plau,    fet servir per la vostre estada.

       els mòduls de llenya que heu gastat si és que   -I si hi ha algún desperfecte, feu-nos-ho saber, si us

       es dóna el cas ).    plau, quan ens retorneu les claus.

HABITACIONS
1er. Pis: Una infermeria amb dos llits, dos habitacions amb vuit, una habitació amb sis i una habitació amb dotze .

2on. Pis: Una habitació amb set llits i una altre amb deu.

( La majoria d'habitacions disposen de lliteres de dos pisos i tots els llits tenen matalàs.)
Total: 53 llits.


