
 
 
 

 

NORMATIVA PER DORMIR AL BISBE BORRÀS 
 

 

1. No es podrà donar permís a dos grups per poder dormir el mateix cap de 

setmana. Si fos el cas, es donarà prioritat aquell grup que ho hagi 

demanat primer. 

 
2. Els grups que es quedin a dormir, ho hauran de fer amb els o les 

respectives    caps.    També    s’acceptaran    grups    de    caps   sols. 

 
3. Els grups que vinguin a dormir han de ser d’un màxim de 20 infants o 

joves, caps a part. 

 
4. Els grups que vinguin a dormir han de fer-ho a les sales de baix. 

 
5. Els grups que vinguin a dormir s’han de comprometre seriosament a no 

fer soroll a partir de les 23h, per evitar molèsties al veïnat. 

 
6. El preu a pagar serà de 2€ per infant o jove quan es ve amb la branca i 

1€  per  equips  de  caps  i/o  formacions.  L’import  s’abonarà  en    el 

 moment de l’entrega de claus. 

 
7. El preu per dormir inclou el dret a butà, cremadors i material de  

cuina, sempre i quan l’agrupament no ho hagi d’utilitzar. El material 

fungible se’l portarà cadascú. 

 
8. Els grups que vinguin a passar el cap de setmana tenen l’obligació de 

cuinar a la terrassa de caps sempre i quan el temps ho permeti. En el 

cas que no es pugui fer fora, es cuinarà a la sala de caps, amb tot obert. 

 
9. Els grups que vinguin al cau es comprometen a deixar-ho net, tal com 

l’han trobat. 

 
10. Està totalment prohibit fumar dins del cau. Si es vol fumar, s’ha de 

sortir a les terrasses o al carrer sempre i quan es recullin les burilles. 

 
11. En finalitzar l’estància, s’haurà de dipositar la clau per la bústia. 

Demanem si us plau que no es tanqui mai la porta que hi ha a les 

escales del primer pis. 

 
12. Aquells grups que vulguin fer cau conjunt amb la branca 

corresponent, ho han d’avisar amb antelació. 

 
13. Recordem que l’horari del cau és de 17h a 19h. 
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