Alberg Municipal de Seròs
c/ Mossèn Ferran 14 - 16
Telf.: 973 780 009

L’Alberg Municipal de Seròs té capacitat per a 32
persones, repartides en dos habitacions.
Banys adaptats per a discapacitats
Sala polivalent
Cuina
Aire condicionat

Per esmorzars i dinars podeu consultar els següents establiments:
Bar-Restaurant La Font 973 780 549
Bar Tonet 973 780 046
Bar La Plaça 973 780588
Bar-Restaurant La Fonda 973 780 020
Bar-Restaurant Sant Àngel 973 780 259
Bar-restaurant Atlàntic 973 780054
Cafeteria Otmar 973780203
Bar-Restaurant Casal 651752987
(preu aproximat del menú 10€)

AJUNTAMENT
DE
SERÒS (Lleida)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ALBERG
MUNICIPAL DE SERÒS.L’ALBERG MUNICIPAL DE SERÒS, amb 32 places de capacitat, es reserva
prioritàriament a famílies, grups juvenils i estudiants.
Està situat dins del municipi de Seròs a la comarca del Segrià, a l’entorn de
l’Aiguabarreig i a 25 km de Lleida ciutat.
SOL·LICITUD.
S’ha
de fer
per escrit, ja sigui per fax (973-780167),correu electrònic
mpuigvert@seros.cat o correu ordinari (Ajuntament de Seròs Plaça Escoles s/n
25183-Seròs Lleida ).
PREUS VIGENTS.
Les tarifes aplicables seran les següents:
GRUPS
Mínim de
persones
Ocupació d'una plaça per
15 €
dia

5 Entre 6
persones
12 €

i

12 Més
de
persones

12

11 €

INSTAL·LACIONS
Disposa de cuina amb sala comuna polivalent equipada amb taula, cadires, sofà i TV.
Dos habitacions amb capacitat per a 16 persones cada una amb lliteres equipades
amb matalassos amb llençols i coixins amb coixineres. (Tots els llençols i coixineres es
renten cada vegada).
Lavabos amb aigua calenta, wc comuns, urinaris. Tots els locals tenen aire
condicionat.
PAGAMENT
Es farà a l’hora de confirmar la reserva mitjançant transferència. Si el nombre
d’allotjats és inferior al nombre pel qual es va demanar la reserva i es va fer el
pagament, s’ha de comunicar als responsables i s’ abonaran la diferència.
ARRIBADA
Està prevista a partir de les 12 h. i fins a les 21 h.
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SORTIDA
Es deixaran les habitacions lliures abans de les 12 h i es retornarà la clau .
HORARIS,
A partir de les 24 h es demana silenci per respecte als veïns .

HIGIENE
Tothom ha de portar tovallola, sabó i xancletes per a la dutxa. Les dutxes estan
obertes tot el dia. També heu de porta sac de dormir ja que l’alberg no disposa de
mantes.
Dins de la casa no s’accepten animals ni està permès fumar.
NETEJA
El grup usuari, col·laborarà a la neteja del menjador, dormitoris i sanitaris,
especialment en estades de més d’una nit. L’Alberg els proporcionarà el material
necessari.
Finalitzada l’estada a l’alberg disposa d’un servei de neteja general.
En cas de MALALTIA O ACCIDENT
El municipi disposa d’un Centre d’Atenció Primària. El Servei Mèdic, Medicines i
trasllats corren a càrrec del Grup, així com la Responsabilitat legal.
DESPERFECTES
Si escau, els danys causats a les instal·lacions durant l’estada seran avaluats pel
director de l’alberg i s’han d’abonar a l’acte. Si són detectats amb posterioritat,
s’emetrà una factura i s’enviarà a l’usuari per tal que faci la liquidació corresponent.
RESPONSABILITAT
Els responsables dels grups tenen la total responsabilitat econòmica i jurídica del
grups, com també pel que fa a la conducta d’aquests i dels seus components.

SIGNATURA
L’imprès de SOL·LICITUD d’utilització de l’Alberg, comporta l’acceptació del present
Reglament.
L’usuari autoritza a l’ajuntament de Seròs a tractar, incorporar i conservar les dades personals que li
faciliti per a fins relacionats amb l’alberg. En cas que no vulgui autoritzar la utilització de les seves dades,
ho ha de comunicar per escrit.
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ALBERG MUNICIPAL DE SERÒS
SOL·LICITUDS I RESERVES

Responsable del grup:___________________________________________________
DNI:___________________ Data de naixement: _____________________________
Adreça:_________________________________Població:______________________
Telèfon:_________________Correu electrònic:_______________________________

Núm. Nom , cognoms i data de naixement
1

D.N.I

Entrada

Sortida

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Signatura

