Normativa de comportament a les instal·lacions del
Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona
El respecte és la base d’una bona convivència
A fi de gaudir al màxim de la visita i evitar situacions conflictives llegiu amb atenció les
indicacions i recomanacions següents:
Aspectes generals
•

•
•
•

•

El Parc disposa d’un patrimoni natural i tècnic a conservar, cal que sigueu el màxim de
respectuosos amb l’espai natural i el patrimoni industrial que el forma.
Abans d’iniciar la visita dipositeu les carteres, paquets o motxilles allà on el personal del
Parc us indiqui.
El Parc no es fa responsable de la pèrdua dels objectes personals dels visitants.
A les sales d’exposició no es permet menjar, beure ni fumar.
Qualsevol dany material causat a les instal·lacions del Parc i atribuïble al comportament
d’algun alumne, anirà a càrrec del propi centre educatiu.

Emergències i primers auxilis
•
•

En cas d’emergència, seguiu en tot moment les indicacions del Personal. Aquest actuarà
segons un Pla d’Emergència establert.
El Personal del Parc no està autoritzat a subministrar medicaments en cas d’indisposició o
malaltia ni a fer cap tipus de cura més enllà dels primers auxilis bàsics a cap alumne.

Visita didàctica a la Muntanya de Sal
•
•
•

•
•

•
•

Per realitzar la visita didàctica, caldrà un ràtio d’1 responsable per cada 15 alumnes.
Sempre acompanyarà al grup un/a guia del Parc, a banda del professorat i acompanyats
del propi centre educatiu.
A l’interior de les galeries mineres és obligatori per a tothom l’ús del casc per raons de
seguretat.
Caldrà seguir en tot moment les indicacions i explicacions del/la guia.
Caldrà vetllar per no interferir negativament amb la resta de visites guiades, per tant caldrà
adoptar una actitud respectuosa, sense fer crits ni sorolls.
Està totalment prohibit arrencar o danyar les formacions salines. Tanmateix està prohibit
extreure minerals de l’interior o bé exterior del jaciment.
No es permet menjar, beure ni fumar durant la visita.
Caldrà silenciar el volum dels telèfons mòbils i apagar els aparells de música.

Espais comuns
•
•
•
•
•

El Parc disposa de 2 zones exteriors habilitades com a picnic. Aquests espais disposen de
bancs, papereres i sanitaris propers. Mantingueu nets aquests espais. Podeu sol·licitar
bosses d’escombraries al personal del Parc.
El Parc disposa de Bar-Botiga. Per fer-ne ús caldrà que el professor vetlli per evitar
desordre i sorolls i molestar a la resta de visitants.
Els sanitaris generals són de lliure accés. Tot i això caldrà fer-ne un ús responsable,
evitant aldarulls, desordre i sorolls.
El Parc disposa d’una Àrea museogràfica formada per plafons explicatius a l’exterior. Està
prohibit utilitzar aquest espai com a zona de joc, d’esbarjo o de picnic.
Està prohibit pujar a les plataformes de formigó de les bases dels Pous miners Albert i
Maria Teresa per raons de seguretat.
Gràcies per la vostra col.laboració.

