
Código de conduta / Regras da casa
Muito bem-vindo ao Centro Internacional
de Troca de Conhecimentos e Experimentação
O espaço da Homeoquinta foi criado para lhe oferecer uma estadia agradável num ambiente natural.
Desejamos que se sinta bem e queira cuidar das infra-estruturas oferecidas com o mesmo carinho com que
nós as reunimos.
Respeito
Pedimos que respeitem os períodos de descanso.
Infraestruturas
Todas as tendas e casas de banho bem assim casas são equipadas com os objetos necessários (mobília,
loiça, talheres, roupas, frigorífico e lâmpadas). Contra uma caução de 50 € recebem as chaves. Esta
caução é devolvida no fim da estadia se tudo estiver em ordem.
Manutenção
Solicitamos que usem os baldes de lixo nas tenda, casa de banho e cozinha. Insistimos de não deitar
papéis e outros objetos na sanita. A Fito-ETAR o agradece.
Casa Central de Higiene
Nesta casa central encontra para além das 3 casas de banho (uma por tenda) e duas retretes
suplementares, uma cozinha simples, equipada com o fogão a gás de dois bicos, uma máquina de lavar
roupa (5€ por ciclo de utilização, produto fornecido), uma pia para lavagem de loiça e um balcão com
algumas panelas, copos e talheres bem assim uma mesa com bancos para refeições rápidas. Solicita-se
que deixam o espaço no estado de limpeza e arrumação em que desejam encontra-lo na próxima vez.
Solicitamos de não utilizar produtos agressivos que poderão destruir a Fito-ETAR. Colocamos a vossa
disposição produtos amigos do ambiente.
Segurança
Para objetos de valor não podemos assumir a responsabilidade. Por favor fechem o portão de acesso à
Quinta na altura do por de sol.
Fogo aberto (de chão)
não é permitido em nenhum local da quinta, o que inclui velas. Também se lembra que garrafas ou outros
objetos de vidro perto de vegetação seca podem iniciar fogos.
Por favor, contacte o nosso pessoal em caso de falhas:
Eng.º Fernando Magalhães, Gerente, +351 965 857 043 (Português, Italiano, Espanhol)
D. Andrea Terhé-Clark, housekeeping, +49 157 31 35 76 81 (Alemão, Inglês)
Dr. Carola Meierrose, outros assuntos, +351 930 46 27 46 (Alemão, Francês, Inglês, Português)
Iremos tentar contribuir para que a sua estadia seja inesquecivelmente agradável.
Com a sua assinatura assume responsabilidade pelas infraestruturas que lhe são emprestadas:
Data:

Assinatura:

