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REGOLAMENTO INTERNO 

   
Non è ammesso l’ingresso di ulteriori persone, sia nell’unità immobiliare e sia negli spazi comuni del Residence. 

  

--  LL’’aaccqquuaa,,  pprriimmaa  ddii  aarrrriivvaarree  aallllee  uunniittàà  aabbiittaattiivvee,,  èè  ssoottttooppoossttaa  aadd  uunn  cciicclloo  ccoommpplleettoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo,,  ppeerrttaannttoo  èè  

bbaatttteerriioollooggiiccaammeennttee  aa  nnoorrmmaa..  PPuuòò  eesssseerree  ttrraannqquuiillllaammeennttee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  uussii  ddoommeessttiiccii..  

  

--  LLaa  nnoossttrraa  zzoonnaa  nnoonn  èè  aannccoorraa  sseerrvviittaa  ddaallllaa  rreettee  ffooggnnaarriiaa  ppuubbbblliiccaa..  PPeerr  iill  rriissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  ee  ddeell  mmaarree  lloo  

ssmmaallttiimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  oorrggaanniiccii  ee  ddeellllee  aaccqquuee  bbiiaanncchhee  èè  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  ttrraammiittee  ffoossssee  bbiioollooggiicchhee  aa  ppiiùù  ccoommppaarrttii  ccoonn  

ssuubb--iirrrriiggaazziioonnee  ffiinnaallee..  

PPeerr  iill  bbuuoonn  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddii  ttuuttttoo  ll’’iimmppiiaannttoo,,  ssii  pprreeggaa  ddii::  

UUssaarree  ssoolloo  ddeetteerrssiivvii  lliiqquuiiddii;;  

NNeell  LLaavveelllloo  iinn  CCuucciinnaa  nnoonn  iinnttrroodduurrrree  rreessiidduuii  ddii  cciibboo,,  ffiillttrrii  ddii  ccaaffffèè,,  oolliioo  eessaauussttoo,,  eecccc..;;  

NNeell  WWCC  èè  vviieettaattoo  ggeettttaarree  CCoottttoonn--FFiioocccc,,  AAssssoorrbbeennttii,,  PPaannnnoolliinnii,,  FFaazzzzoolleettttiinnii  ddii  ccaarrttaa,,  SSaallvviieettttee  ddeetteerrggeennttii,,  

rreessiidduuii  ddii  cciibboo,,  ffiillttrrii  ddii  ccaaffffèè,,  oolliioo  eessaauussttoo,,  eecccc..  

  

--  PPeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  cclliimmaattiizzzzaattoorrii,,  ssii  aaffffiiddaannoo  ii  rreellaattiivvii  tteelleeccoommaannddii..  

SSii  rraaccccoommaannddaa  ddii  eevviittaarree  sspprreecchhii  iinnuuttiillii,,  lliimmiittaannddoonnee  ll’’uussoo  ssoolloo  qquuaannddoo  ssii  èè  pprreesseennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccaassaa,,  ee  

ddii  tteenneerree  ppoorrttee  ee  ffiinneessttrree  cchhiiuussee..  

  

--  SSii  pprreeggaa  ddii  llaasscciiaarree  ii  ppiiaannii  ccoottttuurraa  iinn  oorrddiinnee  ee  ppuulliittii..  

  

--  AA  ffiinnee  ssooggggiioorrnnoo  llaa  ccaassaa  vvaa  llaasscciiaattaa  eennttrroo  llee  oorree  1100::0000..  

  
--  IIll  ssiilleennzziioo  vvaa  oosssseerrvvaattoo  ddaallllee  oorree  2244..0000  aallllee  oorree  0088..0000  eedd  iinnoollttrree,,  aanncchhee  nneellllaa  ffaasscciiaa  oorraarriiaa  ccoommpprreessaa  ttrraa  llee  oorree  1144..0000  

ee  llee  oorree  1166..3300,,  dduurraannttee  llaa  qquuaallee  ooggnnuunnoo  ppuuòò  sscceegglliieerree  iill  pprroopprriioo  mmooddoo  ddii  rriippoossaarree  iinn  ccaassaa  oo  aallll’’aappeerrttoo..  

PPeerrttaannttoo  ssii  iinnvviittaa  cchhii  hhaa  bbaammbbiinnii  ddii  nnoonn  ppeerrmmeetttteerree  lloorroo  ggiioocchhii  rruummoorroossii..  

  

--  II  bbaammbbiinnii  vvaannnnoo  ooppppoorrttuunnaammeennttee  sseegguuiittii  ddaaggllii  aadduullttii,,  ii  qquuaallii  nnee  ssoonnoo  rreessppoonnssaabbiillii..  

  

--  RRiissppeettttaarree  ppiiaannttee  ee  ffiioorrii,,  ssppoonnttaanneeii  ee  ddii  ccoollttiivvaazziioonnee..  EE’’  vviieettaattoo  rraaccccoogglliieerree  ffrruuttttii  ddaallllee  ppiiaannttee::  ssee  ddiissppoonniibbiillii,,  ggllii  

sstteessssii  ssaarraannnnoo  ooffffeerrttii  ddaallllaa  ccaassaa..  

  

--  NNoonn  ggeettttaarree  rriiffiiuuttii  aa  tteerrrraa..  

  

--  GGllii  aanniimmaallii  ddeellllaa  ccaassaa  ssoonnoo  ddeell  ttuuttttoo  iinnnnooccuuii,,  nnoonn  ddaarree  lloorroo  oossppiittaalliittàà  ee  cciibboo..  

  

--  NNoonn  ppoossssiiaammoo  iimmppeeddiirree  aadd  aallccuunnoo  ddii  ffuummaarree,,  mmaa  ddoobbbbiiaammoo  rraammmmeennttaarree  ll’’aallttiissssiimmoo  rriisscchhiioo  ddii  iinncceennddiioo  cchhee  llaa  

nnoonnccuurraannzzaa  oo  llaa  ddiissaatttteennzziioonnee  ppoottrreebbbbeerroo  ccaauussaarree,,  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  ppiinneettaa..  

  

--  VViieettaattoo  FFuummaarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeggllii  aappppaarrttaammeennttiinnii..  

  

--  LLaa  ssaabbbbiiaa  èè  nneemmiiccaa  ddeeggllii  ssccaarriicchhii  ddeeii  bbaaggnnii,,  aall  rriittoorrnnoo  ddaallllaa  ssppiiaaggggiiaa  ssii  pprreeggaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llee  ddooccccee  eesstteerrnnee  ppeerr  

llaa  ppuulliizziiaa  ppeerrssoonnaallee  ee  ddii  ttuuttttee  llee  aattttrreezzzzaattuurree  ddaa  mmaarree..  

  

--  LLee  aauuttoovveettttuurree  aannddrraannnnoo  ppaarrcchheeggggiiaattee  nneellll’’aarreeaa  iinnddiiccaattaa..  

  

--  IIll  BBaarrbbeeccuuee  èè  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  oossppiittii;;  eessssoo  vvaa  aalliimmeennttaattoo  uunniiccaammeennttee  ttrraammiittee  iill  ttiippoo  ddii  CCaarrbboonneellllaa  

ccoommuunneemmeennttee  rreeppeerriibbiillee  pprreessssoo  ii  ssuuppeerrmmeerrccaattii..  

DDooppoo  ll’’uussoo  ssii  rraaccccoommaannddaa  llaa  ppuulliizziiaa  ddeellllaa  ggrriigglliiaa  ee  ll’’oorrddiinnee  cciirrccoossttaannttee..  

  

--  SSoottttoo  aall  ““GGaazzeebboo  CCoommuunnee””  ii  ttaavvoollii  ee  llee  sseeddiiee  ssoonnoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddii  ttuuttttii..  DDooppoo  eevveennttuuaallii  ccoonnssuummaazziioonnii  llaasscciiaarree  

ppuulliittoo  eedd  iinn  oorrddiinnee,,  ttrraassffeerreennddoo  ppoossssiibbiillii  rriiffiiuuttii  pprreessssoo  llaa  pprroopprriiaa  aabbiittaazziioonnee..  

 


