Si us plau, llegiu aquest document:
•

Faber proveeix l’esmorzar i el sopar. Ambdós àpats es faran a la planta baixa, al
menjador. Cada dia se us proporcionarà una carta amb els plats que s’inclouen. Hi ha
una copa de vi inclosa en el menú. Els cambrers no us en serviran més i tampoc us
serviran cap altre tipus d’alcohol.

•

Qualsevol extra que demaneu (cafès o infusions després de les postres, servei
d’habitacions, menjars fora d’hores) anirà a càrrec vostre. Faber no se’n farà càrrec.

•

L’horari d’esmorzar és de 7.30 h a 9.30 h. El sopar és a les 20.30 h. Us preguem que
respecteu aquests horaris.

•

No es pot fumar a les habitacions ni a l’apartament. No s’hi poden entrar begudes
alcohòliques de cap mena, i això inclou la cervesa o el vi.

•

No podeu invitar persones alienes a l’hotel a passar la nit a l’habitació. La invitació a
l’hotel, i per tant a la Residència Faber, és personal.

•

Les senyores de la neteja necessiten entrar a les vostres habitacions per netejar-les,
intenteu trobar un moment cada matí perquè puguin fer la seva feina.

•

L’Hotel Riu Fluvià és un hotel molt tranquil. S’hi allotgen clients que venen a treballar a
Olot, i també famílies. És per això que l’hem triat, i us volem demanar que ens ajudeu
a mantenir aquest ambient.

•

L’apartament està a la vostra disposició. Us explicarem com funcionen els
electrodomèstics i quin ús podeu fer dels espais comuns. Evidentment, s’ha de
respectar el material i deixar el menjador i la cuina nets, tal com els heu trobat.

•

Podeu fer servir els ordinadors i les impressores de Faber sempre que vulgueu. Us
demanem, però, que en feu un ús responsable.

•

Recordeu que esteu en un hotel i que un establiment d’aquest tipus té reservat el dret
d’admissió. La cancel·lació de la invitació i, per tant, la sortida de la residència depèn
també de la direcció de l’hotel.

•

A Faber, per tal de promocionar i recollir les activitats de la residència (conferències,
tallers, taules rodones, comunitats de pràctica), fem fotografies i tot sovint les gravem
en vídeo. Faber fa un ús responsable d’aquestes imatges a través de la seva pàgina
web i de les xarxes socials.

Estem a la vostra disposició, Faber ha estat la casa temporal de moltes persones. El balanç és
més que positiu, extraordinari, i volem que ho continuï sent. Volem que la vostra estada sigui
agradable i productiva, que tots plegats ens n’emportem un bon record.

