REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Pel que fa a la definició i l’ utilització.
La casa de Colònies Mas Saiol de Moià, d’ara en endavant “el Saiol”, és una instal·lació autoritzada per la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya i inscrita amb el número 40 al registre de cases de colònies.
Les instal·lacions de la casa de Colònies estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, per a la realització
d’activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure, els quals en són, per tant, els principals usuaris.
No obstant això, les persones amb edat igual o superior a trenta anys podran emprar el Saiol al mateix moment que els grups
d'infants o de joves, ja siguin els seus pares, mares o tutors/es, mestres,educadors/es o monitors/es sempre que participin
conjuntament en activitats educatives o tinguin tasques organitzatives o de suport.
Podran utilitzar també el Saiol de forma no habitual, les famílies i els grups d'adults,sempre que en quedi garantida la funció social
i educativa, acollint activitats emmarcades en un contingut d’aprenentatge no formal i de pedagogia del lleure.
En qualsevol cas, i en compliment dels articles 1 i 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, els grups d’infants i joves tindran
prioritat en la contractació, respectant l’ordre d’antiguitat de la data en què es faci aquesta.
Els responsables del Saiol podran rescindir el contracte i/o expulsar de la instal·lació a tot aquells joves, grups de joves, persones
adultes o grups de persones adultes que incompleixin aquest reglament de règim intern i les normes lògiques de bona convivència,
els que no respectin la propietat d'altri o els que pretenguin dur a terme activitats diferents d'aquelles per a les quals va ser
autoritzada la instal·lació.
D’acord amb la normativa vigent, el Saiol és un espai lliure de fum.

Pel que fa a la contractació
El Saiol es pot contractar en règim d’allotjament (CARMANYOLA), allotjament amb dret a cuina (DRET A CUINA), allotjament amb pensió completa
(PENSIÓ COMPLETA) i allotjament amb pensió completa i activitats (COLÒNIES).
El Saiol es pot contractar directament o mitjançant una agència autoritzada. Contractar la casa directament o a través d’una agència no en varia el preu.
La sol·licitud d’una estada al Saiol és un contracte d’obligat compliment per ambdues parts, quan els responsables del Saiol perceben la totalitat de l’import
de la bestreta pactada en la sol·licitud.
El Saiol declina tota responsabilitat en el supòsit que alguna agència no dipositi la bestreta en els terminis marcats o no la faci arribar als responsables de la
casa.
Si abans de començar l’estada sol·licitada, els responsables del Saiol no han cobrat la bestreta, el grup no tindrà accés a les instal·lacions del Saiol.
Si és vol fer una pre-reserva de dates a llarg termini, caldrà fer-ho al compte de correu electrònic saiol@saiol.net. Posteriorment es signarà la sol·licitud. El
grup que vulgui assegurar en ferm les dates de l’estada pot avançar part o la totalitat de la bestreta.
En cas d’anul·lació de l’estada, pel grup contractant, la bestreta no serà retornada.
Al Saiol no compartiran l’estada dos o més grups alhora. Per aquest motiu té un mínim de places a ocupar. D’acord amb el grup i especificant-t’ho en el
contracte aquest nombre mínim de places a ocupar pot variar.
Aquells grups que vulguin fer ús del Saiol es comprometen a ocupar aquests mínims o a abonar, per dia i plaça no ocupada, el 50 % del cost del servei
contractat.

Pel que fa al pagament
El pagament de la factura generada, descomptant-hi la bestreta, es realitzarà sempre abans de deixar la casa.
El pagament es pot fer en metàl·lic, amb un xec bancari o mitjançant una transferència.
En el cas que el pagament es faci via transferència, aquesta s’abonarà al compte del Saiol abans que el grup deixi la casa.
La tarifa de preus del Saiol està sempre a disposició dels responsables dels grups.

Pel que fa als horaris, als menús i a les dietes:
Els horaris establerts al Saiol, o els que en el seu cas es pactin, són d’obligat compliment
Horari dels àpats:
Esmorzar a les 9:00 hores
Dinar a la 13:30 hores
Berenar a les 17:00 hores
Sopar a les 20:00 hores
Es pot modificar algun d’aquests horaris, però cal consensuar-ho amb prou antelació.
En el desenvolupament de les activitats s’haurà de tenir especial cura de no pertorbar l’ordre públic, físic, acústic i ambiental per tal
d’evitar molèsties. En especial, els usuaris s’abstindran d’efectuar tota activitat sorollosa entre les 23:00 i les 9:00 hores.
Al Saiol ens comprometem a resoldre les dietes especials, però cal comunicar-les amb una antelació mínima d’una setmana al
correu electrònic saiol@saiol.net, en cas contrari no ens comprometem a atendre-les.
L’horari d’entrada del primer dia, al Saiol, és a partir de les 10:30 hores.
L’últim dia, la sortida, no es produirà mai més tard de les 17:30 hores.
L’últim dia d’una estada es deixaran les habitacions lliures a partir de les 12h del matí (per poder-ne fer la neteja).

Pel que fa a les instal·lacions i al material de la casa
Cada estadant disposarà de llençol de sota, coixinera i flassada. Cal que preveieu les enuresis nocturnes i portar llençols de
plàstic si s’escau.

Els dormitoris no serviran per a cap altra activitat que no sigui el repòs o el canviar-se de roba quan calgui. Hi està prohibit fumar i
menjar.

Els menjadors no serviran per a cap altra activitat que la que li és pròpia.

Tot el material propietat de la casa (lliteres, taules, flassades, cadires...) caldrà respectar-lo acuradament. No podrà ser canviat de
lloc o utilitzat per altres menester que aquells que els siguin propis, sense el permís del responsable de la casa.

Un cop finalitzada l’estada, les instal·lacions, dependències i materials utilitzats hauran de romandre en perfecte estat d’ús, ordre,
manteniment i conservació. Els desperfectes que el grup pugui ocasionar en la seva estada seran abonats el mateix dia de produirse.
A l’àrea de la piscina no es realitzaran activitats alienes al bany. A la zona de gespa és obligatori entrar-hi amb banyador i
xancletes i no s’hi pot fumar.
La neteja del Saiol la farà el personal de la casa, excepte en les estades amb DRET A CUINA i CARMANYOLA que serà a càrrec
del grup.

Quan la calefacció estigui encesa caldrà tenir molta cura en tancar portes i finestres.

Pel que fa a la responsabilitat
L’únic responsable de les actuacions dels estadants és la persona que signa el contracte en nom d’un grup d’usuaris i serà qui
respondrà en els termes previstos a la legislació vigent, dels danys i perjudicis causats a les instal·lacions i al seu entorn.
Caldrà que la persona que signi el contracte sigui major d’edat . Serà qui haurà de respondre davant de l’autoritat competent en el
supòsit que es produeixin conductes improcedents per part d’algun membre del grup que realitza l’estada. Qualsevol litigi que es
presenti es resoldrà en els tribunals de Manresa.

En cas de malaltia o accident, el servei mèdic, medicines i trasllats corren a càrrec del grup, així com la responsabilitat legal,
sempre i quan la malaltia o accident no sigui imputable directament als responsables de la casa. Porteu fotocòpia del carnet de la
Seguretat Social.
Si es produeixen conductes que reiterativament malmeten la casa o el seu contingut podrà donar lloc a l’anul·lació de la reserva
de la utilització, que restarà invalidada i resolta malgrat haver abonat els preus públics corresponents, sense dret a devolució. Com
a conseqüència, el responsable del grup usuari podrà ésser obligat de ple a suspendre l’estada i les activitats d’aquest i a
desallotjar i abandonar les instal·lacions del servei, de forma immediata.
Si el canvi d’alguna part del mobiliari, amb permís o sense del responsable de la casa, provoqués alguna situació de risc, la
responsabilitat que se’n derivés seria del responsable del grup que fa l’estada.
El Saiol disposa d’una assegurança de responsabilitat civil en les condicions i quantitat que marca la llei d’instal·lacions juvenils.
Qualsevol observació referida al personal de la instal·lació s’ha de realitzar als responsables de la casa. En cap cas directament al
personal que hi treballa.
La signatura del contracte, entre els usuaris i la casa de colònies Mas Saiol, comporta l’acceptació del present Reglament.

En estades d’allotjament amb DRET A CUINA:
1. Tal com marca la llei vigent, qualsevol persona que accedeixi a la cuina del Saiol, tan si fa de cuiner, d’ajudant de cuina o
fa tasques de neteja de cuina ha de disposar de formació de manipulador d’aliments.
2. Els nens no tindran accés a la cuina. En cap cas podran realitzar-hi feines de neteja o tallers de manipulació d’aliments.

3. Els utensilis i els estris de la cuina i el material del parament de taula no podran ser utilitzats fora de la cuina ( no es poden
utilitzar per fer jocs, animacions, representacions... ).

4. En estades amb dret a cuina, les deixalles que es produeixin hauran de ser dipositades diàriament als contenidors de la
plaça del Saiol. En cap cas es poden acumular en el recinte de la casa de colònies.
5. En aquest tipus d’estada els responsables del grup són els encarregats d’organitzar la neteja diària de la casa i del recinte
del Saiol.
6. La casa ha d’estar en les condicions de neteja i d’higiene d’acord amb el reglament d’instal·lacions juvenils de la Generalitat
de Catalunya.
L’ incompliment reiterat de qualsevol dels punts d’aquest apartat possibilitarà als responsables del Saiol a rescindir unilateralment
el contracte, sense retornar cap quantitat rebuda fins aquell moment.

En estades amb allotjament CARMANYOLA:
En compliment de l’article 33 punt 2 del decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves, els grups que s’allotgin al Saiol en règim d’allotjament, disposaran de la possibilitat d’escalfar el
menjar que portin i de netejar els estris, sigui permetent l’accés a la cuina de la instal·lació, sigui oferint uns equipaments destinats
als usuaris i usuàries, adequats per a aquest ús. Aquests equipaments podran estar situats en el menjador o en espais polivalents,
i el seu ús es farà sota la responsabilitat dels seus usuaris i usuàries.

1. Només es podrà escalfar els aliments que el grup porti. En cap cas es podrà cuinar.
2. No es podran utilitzar estris de cuina ni de parament de taula. El grup ha de portar els seus pròpis estris.
3. La neteja dels estris es realitzarà en el punt on indiqui el responsable del Saiol.

El grup disposarà també de 3 microones i d’una barbacoa.

