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CLUBE DE CAMPISMO DO CONCELHO DE ALMADA
INFORMAÇÃO AOS UTENTES, RELATIVAS Á INSTALAÇÃO, CONTRATO,
HORÁRIOS E UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA.
1. As máquinas de lavar roupa são propriedade da empresa MILSERVICE;
2. A capacidade de cada máquina é para 6 Kg de roupa;
3. O detergente a utilizar é da responsabilidade do utente;
4. A MILSERVICE celebrou com o C.C.C.A. um contrato para exploração destes
equipamentos no Parque da Saúde, por um período de 2 anos, podendo este ser
prorrogado;
5. Neste contrato está assumida a responsabilidade da MILSERVICE, através de
seguro de responsabilidade civil, para eventuais danos, quando as máquinas
manuseadas de acordo com as boas regras de utilização;
6. É da responsabilidade da MILSERVICE a manutenção/reparação e assistência
técnica especializada, para o bom funcionamento dos equipamentos;
7. No contrato celebrado ficou definido que o preço por lavagem será no 1º ano de
3,00€ e no seguinte de 3,50€;
8. Deste valor, 30% será a comparticipação a favor do C.C.C.A, que assumirá os
encargos referentes aos consumos de água e energia eléctrica para
funcionamentos dos equipamentos, limpeza do espaço e venda das fichas que,
deverão ser pré compradas na recepção em período normal de expediente;
9. As obras de adaptação do espaço para instalação dos equipamentos foram
suportadas pelo C.C.C.A.;
10. A utilização dos equipamentos será feita por ordem de chegada;
11. Ao espaço onde se encontram instaladas as máquinas, não poderá ser dada outra
utilização que não as inerentes á lavagem de roupa;
12. O C.C.C.A. não se responsabiliza por eventuais desaparecimentos durante o
ciclo das lavagens, nem de roupa deixada nas máquinas após o encerramento das
instalações;
13. Os horários de funcionamento serão os seguintes:
Época alta de 01 de Junho a 30 de Setembro
⇒ Entre 08,00 e as 23,30 horas (Hora de encerramento das instalações)
Época baixa de 01 de Outubro a 31 de Maio
⇒ Entre as 08,00 e as 19,00 horas (Hora de encerramento das instalações)

D.A.M.O.

