Normes de Seguretat i Ús del Refugi de Cova Avellanes
- Només podrà accedir a la sala tècnica on es troben els interruptors i accionaments
elèctrics, la persona responsable peticionària del refugi.
- Quan s’entri per primer cop al refugi, el responsable del grup haurà d’accionar
l’interruptor general del quadre elèctric principal, parant especialment atenció de no
manipular el mateix ni les bateries ni cap altre interruptor fora del quadre principal
elèctric.
- Queda totalment prohibit la utilització de qualsevol aparell de gas, fora de l’àmbit
de la cuina.
- Qualsevol desperfecte ocasionat durant l’estada al refugi serà responsabilitat de la
persona que ha realitzat la sollicitud de petició del refugi.
- Es donarà un ús correcte a tots els estris que es trobin a l’interior del refugi.
- Es mantindrà un nivell permanent de salubritat acceptable per a l’ús correcte com
a refugi de muntanya, tant a l’interior com a l’exterior.
- Es mantindrà cura de l’aprofitament de l’energia elèctrica així com dels
tancaments per tal d’aconseguir un bon aïllament tèrmic i renovació d’aire.
- Abans d’abandonar el refugi s’haurà de netejar l’interior i exterior immediat del
mateix, amb els estris per a tal efecte del refugi.
- Abans d’abandonar el refugi el responsable del grup haurà de comprovar l’estat
de tot el refugi, el tancament de totes les portes i finestres, així com la desconnexió
de l’interruptor del quadre elèctric principal.
- 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.

La Joca Club Alpí
C/ Sant Bertomeu, 6
CP 43520 Roquetes
Tel: 977 50 39 33.
e-mail: lajoca@feec.cat
o http://www.lajoca.net/ on trobareu totes les nostres dades i horaris.

