
DORMIR A L’ AEiG INDIKA
L’AEiG Indika cedeix pernoctar al seu local, cedit per l'Ajuntament de Palafrugell, als

agrupaments que necessitin aquest servei. Podeu trobar el local als afores de Palafrugell, al

carrer del Cementiri núm. 41.

Si esteu interessats a venir a dormir al nostre local, cal avisar amb 15 dies d’antelació i complir
un seguit de normes i complementar un seguit d’informacions. En cas de no complir-se

quedaríeu sempre més exclosos d’aquesta oportunitat, a part de pagar els desperfectes o

excessos durant els dies de pernoctació. També demanem respecte i silenci durant les hores

diürnes, ja que tenim espais de dol i vetllada adjacents al local.

L’aforament dependrà de les normatives de la Covid-19 que estiguin vigents, així que anirà

variant depenent del context del moment. Per aquest motiu al correu que ens envieu us direm si

està permès l’aforament que demaneu i si cal, establiríem normes addicionals.

En aquest cau tenim un sistema de vigilància de manera que al moment que us donem les claus

ensenyarem com funciona l’alarma.

NORMATIVA:
➔ No es pot fumar, llençar cigarrets, ni beure en tot el recinte.

➔ No fer molt soroll i respectar els veïns (tanatori al costat).

➔ No està permès escriure ni pintar a les parets del cau.

➔ No es pot utilitzar material del cau sense previ avís.

➔ No malmetre els objectes que hi puguin haver.

➔ No es pot fer un mal ús de l’aigua ni de la llum a causa de la nostra responsabilitat.

➔ És obligatori apagar els llums quan sigui hora d’anar a dormir.

➔ Sempre caldrà tancar les entrades i sortides del local amb clau.

➔ El local i el lavabo han de quedar nets i endreçats tal com els heu trobat. Tindreu a

disposició el material de neteja, al seu armari corresponent.

➔ En finalitzar l’estada cal treure les escombraries i posar bosses noves.

➔ En cas d’emergència cal trucar a la persona de contacte.

➔ En acabar la jornada caldrà tornar les claus a la persona de contacte.

➔ Deixeu un record.



Marqueu aquí si us comprometeu a seguir els punts anteriors, a ser respectuoses i

cuidar de l’espai.

El/La __________________________________________________________ amb DNI ____________________________

es compromet com a responsable, en nom de la branca de ________________________ de

l’agrupament ______________________________, a vetllar pel compliment de tots els punts establerts.

Data, lloc i firma:

______________________  ________ de ______________ de 20______

*Donar el  el paper imprès i omplert a la persona que us dongui les claus.


