Centre d'Interpretació del Parc Natural
Junt a l'Institut d'Aqüicultura de Torre la Sal s/n
12595 Ribera de Cabanes - Cabanes (Castelló)
Tel. 964 31 97 77
parque_cabanes@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es

NOTIFICACIÓ DE REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS/VISITES PER PART D'ENTITATS/GRUPS/COLECTIUS, PER LLIURE,
AL PARC NATURAL DEL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA

Senyor/Senyora ……………………………………………..………………………...…… amb DNI: ………….…………..….…...
en representació de l'entitat/grup .………………………….………………………….....………...….…………………..…….
Domicili ………………………………………………………………..……………… Població ….....…….………..……………………
Tel …………………………………… Correu electrònic ..….…………….........................................………………………..

NOTIFICA
Que visitarà el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca el próxim dia ..…...…..…............... en
horari de ….......hores a …......hores; amb un grup de ………… persones; per a realitzar l'activitat (breu
descripció de l'activitat motiu de la notificació): …............…...………………………….....…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Notes/Notas:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

El visitant serà el responsable de la correcta utilització dels equipaments i instal·lacions (mobiliari interior i exterior, zones
ajardinades, delimitacions especials, etc), del Parc Natural. / El visitante será el responsable de la correcta utilización de los
equipamientos e instalaciones (mobiliario interior y exterior, zonas ajardinadas, delimitaciones especiales, etc), del Parque
Natural.
El visitant serà el responsable de deixar l’àrea utilitzada neta de residus i de la correcta utilització de les papereres i
contenidors. / El visitante será el responsable de dejar el área utilizada limpia de residuos y de la correcta utilización de las
papeleras y contenedores.
Queda prohibit en l'àmbit del parc natural la pràctica d'acampada lliure així com encendre foc. / Queda prohibida en el
ámbito del parque natural la práctica de acampada libre así como encender fuego.
Queda prohibit el trànsit de persones i tot tipus de vehícles terrestres, a excepció del vehícles autoritzats fora dels camins. /
Queda prohibido el tránsito de personas y todo tipo de vehículos terrestres, salvo los vehículos autorizados fuera de los caminos.
Els visitants cumplirán les següents normes: no molestaran a la fauna; no destruiran, danyaran ni arreplegaran animals o
vegetals; no destruiran formacions geològiques ni agafaran roques o minerals. / Los visitantes cumplirán las siguientes
normas: no molestarán a la fauna; no destruirán, dañarán ni recolectarán animales o vegetales; no destruirán formaciones
geológicas ni recolectarán rocas o minerales.
Els visitants respectaran les senyals, els itineraris i les zones d'accés prohibit. / Los visitantes respetarán las señales, los
itinerarios y las zonas de acceso prohibido.
No es permet la circulacció de gossos amb o sense amo en l'àmbit del parc natural, solts o no, amb excepció de l'ús cinegètic
degudament autoritzat i en dies hàbils de cacera. / No se permite la circulación de perros con o sin dueño en el ámbito del
parque natural, sueltos o no, con la excepción del uso cinegético debidamente autorizado y en los días hábiles de caza.

…………………… a …… de …………………… de ……………
(Firmat)

ENVIAR LA SOL·LICITUD AMB TOTES LES DADES AL CORREU ELECTRÒNIC: parque_cabanes@gva.es

