NORMES DEL PAVELLÓ D’INVESTIGADORS, GIMNÀS O LABORATORI
L’ús del pavelló pels investigadors és una deferència del parc vers els mateixos.
CONDICIONS GENERALS
-

Les instal·lacions s’ocuparan en les dates programades. En el cas que no puguin ser

ocupades en les dades programades s’avisarà al PN de Cabrera amb antelació suficient per a
que puguin ocupar-lo altres investigadors.
-

L’espai disponible per l’allotjament al parc en molt limitat. No es pot excedir la

capacitat màxima de sis persones (dues per habitació)
-

Es responsabilitat dels equips investigadors, el manteniment en bon ús de les

dependències, així com la neteja i adequació.
-

El dia de la sortida s’ha de deixar la habitació o el pavelló, ordenat i net de restes,

abans de les 11.00 hores (11 AM), per permetre l’entrada de nous investigadors; tot i que
això no implica la sortida dels investigadors que alliberen el pavelló cap a Mallorca.
-

En els dormitoris no es pot emmagatzemar ni consumir aliments.

-

No es pot fumar dins els dormitoris, ni utilitzar espelmes ni altres elements amb flama.

-

Un cop acabada la estada, apagueu llums, tanqueu amb clau i deixeu les finestres, les

persianes i les portes tancades
-

Els desperfectes que es puguin ocasionar durant l’estada s’han de comunicar a la

direcció del parc, al personal de l’oficina del parc, als guies o al personal autoritzat del Parc
Nacional. Si es comprova que han estat produïts per un mal ús, les despeses aniran a càrrec
dels usuaris.
-

El PN de Cabrera no es responsabilitza dels doblers o objectes de valor dels usuaris.
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-

Es prega la màxima economia en l’ús de l’energia i aigua que d’altra banda no és

potable.
-

No s’autoritza deixar material científic o de cap altre tipus a les dependències una

vegada acabades les tasques d’investigació. Excepcionalment podrà autoritzar-se un lloc, per
part de la direcció del Parc, previ acord de les dades. En cap cas, el Parc Nacional de Cabrera
es fa responsable dels danys o sostraccions de material que puguin sofrir en absència de
personal responsable.
CONDICIONS D’ACCÉS I SORTIDA
-

A l’oficina del parc, els guies o personal autoritzat del Parc Nacional seran els

encarregats d’entregar les instal·lacions, les claus de l’edifici i revisar el mateix un cop
finalitzat el període de treball. Les claus del laboratori s’han de retornar al personal de
l’oficina del parc, sempre abans d’abandonar l’illa de Cabrera.
CONDICIONS D’ÚS DEL PAVELLÓ
-

Els usuaris han de respectar l’entorn i han de col·laborar en les bones pràctiques

ambientals: estalviar aigua, dipositat les deixalles separades en cadascun dels contenidors
corresponents (matèria orgànica, llaunes i metalls, papers i cartons, vidre i altres)
-

S’han d’evitar renous dins i fora de les instal·lacions. L’horari de silenci és de 24.00 (12

PM) a 8.00 (8 AM)
CONDICIONS D’EQUIPAMENT I SERVEIS
-

Els usuaris del pavelló d’investigadors han de dur la roba de llit, flassades o sac de

dormir, així com el coixí. Per a la higiene personal tovalloles, etc. De moment no existeix ni
servei de bugaderia ni de menjars en el Parc Nacional.
-

Les instal·lacions disposen de: cuina equipada, tres habitacions dobles amb llitera,

bany amb dutxa i laboratori.
-

L’arco congelador està destinat únicament a material científic, l’ús com a congelador

no és permès per motius obvis de contaminació biològica. Per a comestibles s’haurà
d’emprar el congelador de la nevera.
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-

El material de busseig s’ha d’endolcir a la banyera del laboratori o a la caseta. La

càrrega de botelles es realitzarà a la casa del port. L’ús d’un compressor distint al del parc
haurà de ser autoritzar, expressament, per la direcció del Parc Nacional.

Tots els suggeriments i els comentaris que es vulguin aportar seran ben rebuts.
Comunicau, si escau, les deficiències de funcionament de les instal·lacions i la falta de
material a les oficines o personal encarregat del parc.

Hem fet un gran esforç per poder adequar les instal·lacions per ús i per al gaudi de la
comunitat científica. Esperem que siguin del seu gust i els desitgem un feliç estada i
excel·lents resultats.

Atentament,

LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DE CABRERA
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