Seja bem-vindo(a) à Colônia de São Francisco de Paula da APCEF/RS!
Para usufruir melhor tudo o que a Colônia oferece, solicitamos ler as informações
que seguem:
Infraestrutura
Cada associado(a) é responsável pelas chaves de entrada na Colônia, assim como deve deixar o portão
trancado em suas entradas e saídas no período das 18h20min às 8h.
Consertos
Solicitamos aos(às) usuários(as), quando houver necessidade de consertos (torneiras, pias, chuveiros,
registros, aberturas e fogões), ou regulagem dos aquecedores, que solicitem a presença de um(a) empregado(a)
para o atendimento.
Utilização do nó de pinho
Solicitamos ainda que não seja usado outro tipo de lenha nas lareiras, somente o nó-de-pinho, para que
evite fumaça, fuligem e outros transtornos na cabana. Caso houver o descumprimento destas determinações será
cobrada MULTA de limpeza.
Materiais de limpeza
Os utensílios de limpeza não fazem parte do material da cabana. A Associação oferece um kit de limpeza
que encontra-se à venda na recepção.
Cuidado com seus objetos pessoais
O(a) associado(a) é responsável por quaisquer danos, perdas ou extravios causados por si,
acompanhantes ou eventuais visitas, nas dependências da Colônia.
Diárias e despesas
As diárias serão contadas a partir do 1º dia da reserva. O valor da taxa de ocupação será debitado no dia
20, bem como despesas extras como utilização de roupas de cama e banho, nó de pinho, kit de limpeza, danos à
cabana ou ao seu material de uso ou outras despesas decorrentes da hospedagem.
Entrega da cabana
Ao deixar a Colônia (encerramento de estadia), o(a) empregado(a) realizará visita à cabana e fará
anotação no formulário de estadia de que a entrega foi nas mesmas condições de conservação e higiene
em que foi entregue, sob pena do(a) associado(a) continuar responsável por qualquer irregularidade constatada
posteriormente. O formulário de estadia é assinado na entrada e na saída com as anotações do(a) empregado(a)
responsável.

Material disponível na recepção
A recepção possui o seguinte material disponível para empréstimo, de uso coletivo: aparelho de fondue,
panela de pressão, panela de ferro pequena, panela de alumínio grande, liquidificador e ferro passar roupa. Cada
cabana possui um televisor. No refúgio, existe uma televisão coletiva e minibiblioteca.

Separação de lixo: Reciclar é preciso!

Você está em um espaço em meio à natureza e a destinação correta do lixo ajuda a conservá-lo. Utilize as lixeiras
externas, localizadas próximas às cabanas 3,4, 6,7 e próxima à cancha de bocha. Não misture o lixo orgânico e
reciclável.
Tempo e decomposição de alguns materiais:
Papel – 3 a 6 meses
Plástico – mais de 100 anos

tecido – 6 meses a 1 ano
Cigarro e chiclete – 5 anos
Vidro – 1 milhão de anos
Borracha – tempo indeterminado

FAÇA SUA PARTE, SEPARE O SEU LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL!
Normas para utilização: leia atentamente estas orientações:
1. O(a) associado(a) deverá entregar a cabana limpa, com louça e panelas lavadas e guardadas, tirar o lixo, limpar
a geladeira (não deixar alimentos dentro) e deixar o fogão limpo. O(a) associado(a) assume o compromisso de
entregar a cabana nas condições de limpeza e de organização que recebeu. A não observância da limpeza terá
uma multa equivalente a diária da cabana. A reincidência acarretará em perda de pontuação equivalente a 50%,
de acordo com o critério de alta temporada da Colônia, mesmo ocorrendo em baixa temporada.
2.Não colocar a cinza das lareiras nas floreiras, os(as) empregados(as) recolhem. Deixe no balde. Favor não
varrer as cinzas da lareira com a vassoura de plástico.
3.Observe os horários de entrada e saída:
ENTRADA

SAÍDA

Sexta-feira

18h às 23h

Até às 12h

Domingo

9h às 17h

Até às 17h

Segunda-feira

14h às 17h

Até às 17h

Terça-feira a quinta-feira

9h às 17h

Até às 17h

Sábados

9h às 17h

Até às 17h

4.O horário de atendimento dos(as) empregados(as) diariamente é das 8h às 18h, com exceção das sextas-feiras,
que será até às 23h.
5.Há a disposição na área do refúgio espetos para a utilização dos(as) associados(as). O material deve ser
guardado limpo no mesmo local.
6.Mantenha o seu carro chaveado.
7. Não é permitida a entrada ou permanência de animais na Colônia.
8.É proibido o pagamento de qualquer valor diretamente aos(às) empregados(as).
9.Apague a luz ao sair.
10. Cada cabana tem direito a uma vaga de veículo, conforme identificado no seu controle de acesso.
11. Espaço coletivo: A Colônia possui espaço com churrasqueira e cozinha de uso coletivo.
12. Existe um kit de limpeza à disposição para venda. A retirada é realizada com os(as) empregados(as).
13.Obrigado por manter este espaço em ordem! Solicitamos cuidados com o material disponível na Colônia, não
deixe roupas de cama no chão.
13. Não é permitido fumar nas dependências da APCEF/RS.

