ZONA DE PICNIC DEL PARC FLUVIAL DE
VILANOVA DEL CAMI
DESCRIPCIÓ DE LA ZONA:
 12 barbacoes
 20 taules de pícnic destinades a les persones usuàries de les barbacoes:
màxim de 4 persones per taula, podent aportar les persones usuàries 2
cadires per taula, amb un total de 6 persones per taula. Alguna de les
taules és de doble capacitat.
 6 taules de pícnic de lliure accés destinades a les persones no usuàries
de les barbacoes
 1 caseta de fusta: gestió del servei, reserves, venda de llenya, venda de
begudes, etc.

RESERVA I CONCESSIÓ DE BARBACOES I TAULES:
 La reserva serà gestionada per la persona que designi l’Ajuntament, i
s’haurà de fer in situ o telefònicament
 S’indicarà el nombre de participants
 Es nomenarà un responsable, major d’edat
 S’atorgarà el número de barbacoa assignada així com la/les
corresponents taula/les
 Es farà constar l’horari d’ús
 El mateix dia d’utilització la persona responsable de la reserva s’ha
d’inscriure en el llibre de registre
NORMES D’ÚS:
 Utilitzar les instal·lacions a l'hora determinada en el torn que els sigui
autoritzat. És obligació complir estrictament l'horari que li hagi sigut
assignat
 A l'hora de la finalització del torn, s’ha de tenir retirats tots els utensilis,
recollit degudament els residus i dipositat en els contenidors que troben
habilitats a aquest efecte, i netejat degudament les barbacoes, taules i la
zona d'influència adjacent en què puguin existir residus, i restes que
hagin sigut conseqüència del seu ús, deixant els mateixos en correcte
estat de conservació per a poder ser utilitzats en el pròxim torn

 Ocupar només la barbacoa que li hagi estat assignada, sobre la qual
serà responsable durant el seu torn
 Destinar la barbacoa a l’ús propi exclusiu
 És obligació adquirir la llenya en el mateix lloc a l’hora de registrar-se
 Abans d'abandonar la barbacoa, comunicar-ho al responsable del servei,
per la comprovació de l'estat de la mateixa
 Queda prohibida tota acció que pugui causar molèsties o perjudicis al
col·lectiu d'usuaris en general, així com possibles danys als elements
que componen l'entorn de la instal·lació
 Utilitzar el servei amb la deguda diligència, i mantenint en tot moment
l’ordre públic, i deixant l’espai lliure i net en el moment de finalització de
la seva utilització
TELÈFON PER FER LES RESERVES DE L’ESPAI:

642 66 00 83

