Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona
Masia Camadoca, s/n
08517 Santa Maria de Merlès
a.adeffa@gmail.com i hola@adeffa.cat
Telèfon: 616363261

http://www.adeffa.cat

INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE
FAUNA SALVATGE I EDUCACIÓ AMBIENTAL CAMADOCA
NORMES GENERALS DEL CENTRE:
-

El centre disposa de zona de joc i de pícnic. En cas de pluja, hi ha locals coberts.
Els autocars es poden aparcar a la plaça asfaltada del costat de la masia Camadoca.
Els alumnes han de deixar la zona neta de deixalles; es disposa d’escombraries al centre.
La visita està guiada per monitors, però el professor ha d’estar present i ajudar a assegurar el
correcte comportament dels alumnes.
El centre es disposa de material pedagògic que es pot adaptar per a abans i després de la
visita
Persona de contacte: Núria Valls. 616363261 (també per whatsapp) o a.adeffa@gmail.com.
També es pot fer solꞏlicitud de reserva pel formulari de la web.

Els grups són de 20 alumnes aproximadament i/o grups classe.
Les activitats estan pensades per ser realitzades durant tot el dia, l’organització s’exposa a cada
activitat i els horaris es poden adaptar en funció de les necessitats del centre i del temps.
La visita al centre es pot complementar amb l’activitat Canal Camadoca (consultar l’apartat Visita
Camadoca).
ADEFFA disposa d’un protocol de mesures de prevenció de la Covid-19 que s’actualitza i s’acompliran
totes les mesures específiques de prevenció del Covid-19 que hi hagi en el moment de la visita.

FORMA DE PAGAMENT
El preu de cada activitat consta a la fitxa d’informació de cada activitat.
NO es paga avançament o bestreta.
El dia de la visita o abans de la vista, per correu electrònic, s’ha de facilitar les dades per fer la factura
(nom, adreça i NIF), si és la primera vegada que es ve. El dia de l’activitat al Centre Camadoca, us
donarem la factura on constarà els números de compte on es pot fer l’ingrés, per tal que feu una
transferència posterior a la visita.
Si voleu realitzar una forma de pagament diferent (comptat, amb taló, etc.) també es pot fer.

