REGLAMENT D’ÚS DEL REFUGI DE LA MOLINA DEL CEG
1. Els socis i sòcies del CEG tenen a disposició el refugi de La Molina del Club
ubicat a les Cases del Sitjar, just al costat de l'Alberg Verge de les Neus, tots els
dies de l’any.
2. El refugi disposa de cuina elèctrica, microones, cafetera tipus Nespresso,
bullidor d'aigua, estris per cuinar i parament per menjar (gots, coberts i plats).
Matalassos amb llençol protector, coixins amb coixineres i mantes. Estufes
elèctriques. Taules i tamborets per a 20 places.
3. El refugi té una capacitat màxima de 20 places, distribuïdes en dues grans
lliteres, hi ha dos wc, lavabos, dutxa i aigua calenta.
4. Per reservar el refugi cal emplenar el formulari a la web del CEG i recollir les
claus a la secretaria del Club de 18 a 21’30h (cal deixar una paga i senyal de 30
euros, excepte sortides oficials del Club), les claus cal tornar-les entre dilluns i
dimarts següent.
5. Per reservar el refugi més de 5 dies consecutius cal fer la petició directament a
Secretaria.
6. Les reserves es poden fer amb dos mesos d’antelació, tret de les sortides
oficials de les seccions.
7. Els no socis només poden anar-hi acompanyats de socis.
8. Els preus per col.laborar amb el manteniment del refugi són: 4€ nit per socis i
15€ nit per no socis.
9. En entrar al refugi cal donar la llum i obrir la clau de pas de l’aigua, així com
tancar les claus dels escalfadors. En marxar del refugi cal fer l’operació inversa.
(Trobareu instruccions al mateix refugi)
10. No es poden deixar productes que caduquin dins del refugi.
11. En marxar cal deixar el refugi net i escombrat, les mantes plegades i guardades
a l’armari corresponent i els coixins desats també a l’armari. Cal llençar les
escombraries i deixar la galleda neta.
12. Cal utilitzar sac de llençol o sac de dormir.
13. No es poden entrar animals dins del refugi, encara que no hi hagi més gent.
14. Les motxilles cal deixar-les fora de l’habitació.
15. Els esquís cal deixar-los a l’espai de rebedor de l’entrada principal, entre les
dues portes.
16. No es pot fumar a l’interior del refugi ni portar estufes de combustió ni usar
fogonets, no es poden encendre espelmes, a l’habitació hi haurà com a màxim
una estufa elèctrica. No es pot utilitzar l’estufa del bany fora d’aquest.
17. Cal respectar els horaris de descans, silenci a les 23h

18. El refugi sempre és compartit, tret que alguna secció del club el reservi per a
alguna activitat programada.
19. De les activitats programades tenen prioritat els cursos de formació sobre les
sortides de cicle.
20. Caldrà complimentar el document lliurat per secretaria per tal de mantenir el
refugi en condicions idònies per a tothom (llistat amb els elements bàsics:
paper de lavabo, sabons plats, farmaciola) Si manca algun material bàsic els
socis podran comprar-lo i lliurar el tiquet de compra a Secretaria per al seu
abonament.
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