CUIDADOR PER UN DIA!!!
Molló Parc us recorda que teniu una reserva per fer l’activitat “Cuidador per un dia”.
En pocs moments. rebreu un correu amb la confirmació de la reserva que heu de portar el
dia de l’activitat.
Us deixem algunes indicacions pel dia de l’activitat i esperem veure’ns ben aviat!!!
Tot l’equip de cuidadors de Molló Parc.
******

Molló Parc

Carretera de Molló a França, 12
(a 500 m. de Molló)
Veïnat del Riberal
17868 Molló (Girona)
******

EXPERIENCIA "CUIDADOR D'ANIMALS PER UN DIA"
Cada vísita és única, mai es pot repetir perquè fem visites a animals i són ells qui ens
deixaran gaudir d'una estona amb ells.
L’experiència inclou:
•
•
•
•
•
•

Cuidador per un dia" és una activitat totalment personalitzada, incloent una visita
de 3 hores al parc amb un dels nostres cuidadors.
Rebuda a l'entrada del parc per part d'un dels nostres cuidadors.
Preparació dels aliments.
Distribució dels aliments a cada animal (hervíbors i carnívors).
Neteja i manteniment dels espais dels animals.

Visita lliure del parc un cop finalitzada l'activitat.

Amb el preu de l'activitat s'inclou:
•
•
•
•

Beguda a l'inici i final de l'activitat.
Samarreta.
Taquilla per deixar pertinences.
Diploma acreditatiu de l'activitat

Informació pràcttica
•

•
•

"Cuidador per un dia" té diferent modalitats:
o Un/dos adults més un cuidador ( a partir de 13 anys es considera
"adult").
o Un/dos menors (de 8 a 12 anys inclosos), un/dos adults i un cuidador
(entre menors i adults màxim 3 persones). Els menors de 8 a 12 anys
(inclosos) han d'anar SEMPRE acompanyats per un adult.
Els menors de 8 anys no poden fer l'activitat.
Podeu fer l'activitat en els torns:

De juliol a setembre (inclosos)
juny i octubre
De novembre a maig (inclosos)
•
•
•

Matí

Tarda

De 9.00 a 12.00 (3h.)
Laborables de 9.30 a 12.30 (3h.)
Cap de setmana de 9.00 a 12.00 (3h.)
De 9.30 a 12.30 (3h.)

De 16.30 a 19.30 (3h)
Laborables de 14.30 a 17.30 (3h.)
Cap de setmana de 15.30 a 18.30 (3h.)

Les dones embarassades no poden participar de l'activitat.
Els animals que es visiten són els carnívors i herbívors.
En cas de ser necessari cancelar la reserva, es pot fer fins a 15 dies naturals
abans de la data de realització de l'activitat, amb la corresponent devolució
del total de l'import de la resrva. Un cop dintre els 15 dies previs a realitzar
l'activitat, en cas que es canceli no hi ha devolució.

IMPORTANT:
•
•
•

La persona que participa en l’activitat ha d'estar sana.
Cal vestir de forma adequada.
L'activitat es fa independentment del clima, els animals es cuiden cada dia i el parc
està obert.

