CIRCULACIÓ DE TRENS ESPECIALS PER A GRUPS
Capacitat aproximada d’un tren:
Duració de cada viatge:
Horari:
Donació de:

36 places
20 minuts
de 9:00 a 11:30 hores
40 € + 2 € per persona

Visites especials de col·lectius o grups
Les visites s’han de regir per les normes generals, i poden fer-se per iniciativa dels propis centres o grups
escolars. En tot cas, sempre s’ha de cursar el procediment de sol·licitud amb suficient antelació per a
preveure’n els recursos necessaris, sobre tot els humans, que actuen de forma desinteressada.
Les donacions obtingudes per aquestes visites són emprats en el funcionament, construcció i manteniment del
tren.
Atenció
Els dies de circulació de trens per a grups estarà limitat als dimecres i els dijous no festius.
Normes generals
- Cada tren haurà de dur com a mínim un adult responsable del grup que tindrà cura de fer respectar les
normes. El nombre d'aquests monitors serà inversament proporcional a l'edat dels viatgers i segons el bon
criteri dels seus responsables.
- Els monitors tindran cura de distribuir el grup en el tren, de forma que estiguin sempre sota el seu control.
- Els passatgers s'estaran asseguts durant tot el viatge i no trauran braços ni cames fora del tren. No es permès
pujar o baixar en marxa, ni posar-se dret.
- En tot moment s'atendrà les indicacions del personal de l'Associació. L'accés al dipòsit de material només es
farà sota el seu guiatge i companyia.
- El incompliment de les normes podrà comportar aturar el tren de forma transitòria o suspendre la visita sense
dret a reclamació.
- La firma de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes normes.
Degut al caràcter no professional d’aquest ferrocarril, la programació de les visites s’ha de fer amb un mínim de
30 dies d’anticipació.
Procediment de sol·licitud
Complimentar degudament aquest full i enviar-lo:
- Al correu electrònic tren@trendepalau.cat i en uns dies rebreu la confirmació.

Nota
Per utilitzar els lavabos s’ha de trucar a l’Ajuntament tel. 93 864 80 56
Entitat que sol·licita el tren:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Persona de contacte:
Telèfon:

Horari:

Nombre de viatgers:

Edat:

Data prevista de la visita:

Hora prevista:

Segell de l’entitat, nom i firma del responsable:
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