Reglament de Funcionament del Refugi de Cova Avellanes
1r.- Objecte
El Reglament estableix les normes d’utilització del refugi, gestionat per La Joca Club Alpí i propietat de l’Ajuntament de Roquetes.
2n.- Usuaris
Tindran dret a utilitzar els refugis a efectes d’aquesta reglamentació tots els excursionistes que siguin socis de l’entitat.
3er.- Identificació i inscripció
Per tal de poder fer ús del refugi, s’haurà de realitzar prèviament la petició corresponent per mitjans a sota indicats a l’entitat; on
s’indicaran les dates i número d’excursionistes.
El peticionari haurà de presentar-se el dijous anterior a l’estada al refugi, a les 22:30 hores al local de l’entitat, on en cas de que les
diferents peticions no superin l’aforament del refugi es proporcionaran les claus del mateix. En cas contrari, l’entitat li comunicarà la
possibilitat o no, de fer-ne ús, sempre intentant dónar cabuda al màxim número de socis possible.
El retorn de les claus del refugi es realitzarà el darrer dia que s’utilitzi el refugi dispositant-les a la bústia del local de l’entitat.
Tanmateix serà d’obligada comunicació per e-mail (lajoca@feec.cat) o telèfon 977 50 39 33 indicant les possibles o no incidències.
4rt.- Normes generals
Per l'existència d'un interès públic en el bon funcionament dels refugis de muntanya, cal que tots els usuaris posin la màxima cura en la
seva conservació i aprofitament. Amb aquesta finalitat, i per tal d'aconseguir el millor respecte envers els altres, s'estableixen les
normes següents:
a) Queda expressament prohibit:
- Encendre foc o cuinar fora dels llocs destinats expressament a aquesta funció.
- Fumar.
- Accedir a les zones de descans amb botes i material de muntanya o d'esquí, els quals seran dipositats a l’entrada del refugi.
- El funcionament de tota mena d'aparells sonors que puguin molestar la resta d'usuaris.
- L'entrada de tota mena d'animals.
b) Cal que tots els usuaris:
- Guardin silenci absolut durant el període comprès entre les 22 i les 7 hores; totes les entrades i sortides del refugi dintre aquest àmbit
horari es faran amb el màxim de compte.
- Deixin els estris emprats totalment nets i recollits.
- Respectin les normes de seguretat establertes, les quals seran exposades en el refugi.
- Recullin totes les escombraries i deixalles generades i les baixin al lloc adequat.
c) Es tindrà molt de compte en tancar perfectament les portes i finestres, apagar totalment el foc i desconnectar tots l’interruptor
general localitzat al quadre elèctric principal.
d) La llenya a utilitzar a llar de foc, l’hauran de proporcionar els mateixos usuaris.
e) La persona que demana l’ús del refugi, és responsable del compliment d’aquest reglament.
En cas d’incompliment greu de les normes generals d’utilització per part de qualsevol usuari, aquest podrà ésser obligat per l’entitat a
abandonar el refugi.
5è.- Acceptació del present reglament
L'ús del refugi suposa la total acceptació d'aquest reglament, el qual haurà d'estar exposat públicament al refugi.
El present reglament s'ajusta a la normativa establerta per a aquest tema per la FEEC i FEDME.

