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28 janeiro 2021 

 
Regras internas 

A permanência no Parque de Campismo implica a aceitação deste regulamento e o 
compromisso de o cumprir e de aplicar as regras de saúde COVID-19 em vigor sob pena de 
exclusão (gestos de barreiras, distanciamento social, gelhidro-alcoólico...) 

1. Definições 

Direção 

O gerente do parque decampismo, guardião da responsabilidade administrativa.  Ela pode 
delegar certas tarefas ou responsabilidades para o Gerente de Campismo.  

Gerente de Campismo 

Pessoa responsável pela ordem e boa conduta do parque de campismo. Tem o dever de punir 
graves violações do regulamento e, se necessário, expulsar os autores. Comportamento 
desrespeitoso para com o pessoal do acampamento ou qualquer outra pessoa que fique no 
parque de campismo resulta em despejo sem aviso prévio. Pode chamar a polícia, se 
necessário. 

Autocaravana 

Cliente e utilizador do Camping, pagando uma taxa para ficar no parque de campismo ou 
pessoa que acompanha esta Camper e permanecer no mesmo lote que o último. 

Visitante 

Pessoanão-cliente do parque de campismo, visitando uma caravana. 

2. ABERTURA - ENCERRAMENTO DE CAMPISMO 2020 

A propriedade está aberta todo o ano. 

Abertura e encerramento do parque de campismo: das 8h às 22h diariamente. 

3. HOME OFFICE / PERMANÊNCIA 

Horário de funcionamento: 09:00-12:00 / 15:00 - 19:00. 

O escritório de acolhimento encontrará todas as informações sobre os serviços do parque de 
campismo, informações sobre as possibilidades de reabastecimento, instalações desportivas, a 
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riqueza turística da área e vários endereços que podem ser úteis. Uma pessoa do parque de 
campismo está disponível diariamente por telefone na temporada. 

Em caso de ausência momentânea, um sinal na receção informará os Campistas. 

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO - APLICAÇÃO DE GESTOS BARREIRAS 
OBRIGATÓRIAS. 

Para poder entrar, instalar-se no parque de campismo, deve ter sido autorizado pelo Gerente 
do Parque de Campismo depois de ter feito o check-in. Os menores devem ser acompanhados 
pelos seus pais oututores legais. Ficar no parque de campismo implica aceitar as disposições 
deste regulamento e o compromisso de os cumprir. Qualquer infração pode resultar na 
expulsão do agressor com recurso à aplicação da lei, se necessário. 

5. Formalidades 

Qualquer pessoa que tenha de ficar pelo menos uma noite no parque de campismo deve 
primeiro apresentar a sua identificação ao chefe do escritório de receção e completar as 
formalidades habituais. 

6. Instalação 

Qualquerautocaravana, caravana, tenda ou outro equipamento deve ser instalado no local 
indicado pelo Gerente de Campismo. Responsable du Camping   Os campistas terão de 
respeitar a estética geral do parque de campismo, em particular, o terreno não deve ser 
desordenado com qualquer outra instalação ou mobiliário   que não seja 
campervan/caravana/tenda/toldo/loja,        de acordo com as normas em hotéis ao ar livre. 

7. PAGAMENTO e REDEVANCES 

Os honorários são pagos na receção à chegada. O seu valor é fixado de acordo com a taxa 
publicada na receção. Devem-se de acordo com o número de noites passadas no campo. 

Os campistas são aconselhados a notificar o Gerente do Acampamento da sua partida um dia 
antes do acampamento. 

Os campistas que pretendam prolongar a sua estadia devem notificar o Gerente de 
Campismo, verificar a disponibilidade e pagar os valores. As partidas só podem ser efetuadas 
durante o horário de funcionamento do portal. 

8. RESPEITO PELA TRANQUILIDADE 

Os utilizadores de acampamento são aconselhados a evitar quaisquer ruídos e discussões que 
possam interferir com outros campistas ou parques de campismo próximos. Os dispositivos de 
som devem ser ajustados em conformidade. Os fechos das portas e do peito devem ser o mais 
discretos possível. O silêncio deve ser total entre as 22h e as 8h. 

9. Visitantes 

Os visitantes podem ser admitidos no parque de campismo sob a exclusiva responsabilidade 
dos  Campistas que os recebem, que devem declarar o seu número e identidade no receção. 
Estes são obrigados a pagar uma taxa por visitante. 
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O número máximo de visitantes é de 4 pessoas por lote. Os visitantes estão proibidos de 
passar a noite no parque de campismo, a menos que paguem uma taxa de aluguer de parcelas. 

Os visitantes também são obrigados a ler e cumprir estes regulamentos e a respeitar o 
número máximo de 6 pessoas por parcela, se permanecerem no lote de autocarapeção a que 
visitam. 

10. ESTACIONAMENTO DE TRÁFEGO E VEÍCULOS 

No interior do parque de campismo, os veículos devem percorrer um limite de velocidade de 
10 km/h e respeitar a sinalização interior. O trânsito está proibido entre as 22h e as 
8h.  heures. 

Apenas um veículo é permitido por local, a menos que a gestão concorde e a taxa associada 
seja paga. 

Os campistas são aconselhados a tomar as precauções habituais para a cópia de segurança do 
seuveículo e equipamento, a Direção de Campismo não assume qualquer responsabilidade em 
caso de danos, quebras ou roubos. Apenas os veículos pertencentes aos Campistas que se 
hospedam no parque de campismo podem ser conduzidos. O estacionamento não deve 
impedir o tráfego nem impedir a instalação de recém-chegados. Os veículos terão de 
estacionar nos terrenos dos seus utilizadores. 

Os autocaravanas comveículos a motor que não sejam automóveis ou autocaravanas (por 
exemplo, motociclos,ciclomotores, etc.) são obrigados a declará-lo quando fizerem o check-in 
à chegada. 

Os visitantes devem comunicar a sua chegada à receção e estacionar o seu veículo na parcela 
do amplificador Cque estão visitando ou num local indicado pela amping REsponsable. 
amping. 

Todos os veículos a motor que viajem no parque de campismo devem ter os seus documentos 
legais (certificado de registo, certificado de seguro...) 

11. CONDIÇÕES DE ALUGUER 

Todos são obrigados a abster-se de qualquer ação que possa afetar a limpeza, a higiene e o 
aparecimento do parque de campismo. As crianças devem estar sempre sob a supervisão dos 
pais. 

É proibido jogar água poluída no chão ou nas calhas. Lixo doméstico, lixo de qualquer tipo, os 
papéis devem ser depositados nos caixotes do lixo coletivos à entrada da terra. 

É proibido lavar carros dentro do parque de campismo. 

É proibido retirar água de bocas de incêndio e mangueiras de incêndio, estando esta última 
reservada apenas para o efeito à exclusão de qualquer outra. 

As plantações e as decorações florais devem ser respeitadas. Os campistas estão proibidos de 
plantar pregos em árvores, de cortar ramos, de plantar e de destruir ou poluir o ambiente 
natural. 

Todas as construções e melhorias são proibidas, salvo acordo expresso pela Direção. Também 
não é permitido delinear a localização de uma instalação por qualquer meio, nem cavar o chão. 
Qualquer degradação comprometida com a vegetação, cercas, solo ou parques de campismo 
será da responsabilidade financeira do seu autor. 
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12. Segurança 
12.a. Fogo 

Os fogos abertos, incluindo churrascos (madeira, carvão) são estritamente proibidos fora dos 
locais dedicados. Os fogões devem ser mantidos em bom estado de conservação. Os 
extintores de incêndio estão disponíveis para todos. 

Em caso de  incêndio, notifique imediatamente o Gerente de Campismo ou a Direção. Um kit 
de emergência pela primeira vez está localizado na receção, juntamente com números de 
chamadas para vários serviços. 

12.b. Cigarros 

Os fumadores são aconselhados a permanecer muito vigilantes quando fumam fora do seu 
lote ou habitação. É estritamente proibido cair rabos no chão, o uso de cinzeiros é obrigatório. 

12.c. Voos 

Informe imediatamente o Gerente do Acampamento de qualquer presença no parque de 
campismo de pessoas suspeitas.  Os campistas são aconselhados a tomar as precauções 
habituais para a salvaguarda dos seus veículos e equipamentos armazenados no parque de 
campismo,uma vez que a Direção não é o guardião ouguardião  desses bens. 

12.d. Jogos 

Não podem ser organizados jogos violentos ou inconvenientes nas imediações das 
instalações. 

Para qualquer organização de jogos ao ar livre específicos (competições de petanca, bowling, 
desporto, etc.), é necessário informar previamente o Gerente de Campismo.. 

13. Animais 

Os animais de estimação são bem-vindos no parque de campismo (maxi 3 por lote). 

Não devem ser deixados à solta, trancados num veículo,   ou acorrentados no exterior, na 
ausência do seu mestre que os seja civilmente responsável. O seu comportamento não deve 
interferir com a tranquilidade, segurança e limpeza do parque de campismo. Os excrementos 
devem ser recolhidos pelo dono.  

Os visitantes estão proibidos de trazer animais para o parque de campismo.   

O Campeur deve fornecer um certificado de seguro e vacinação relativo aos seus 
animais/mals), em conformidade com os Regulamentos Internos e memorandos.  Règlement   
Cães da 1ª categoria "cães de ataque" (pit bulls...) e 2ª categoria "cães de guarda e defesa" 
(rottweiler...) são estritamente proibidos. 

A Administração declina todas as responsabilidades para qualquer animal trazido pela 
caravana para o campo.   

14. GARAGEM MORTA 

O equipamento desocupado só pode ser deixado no chão depois de o Ramo concordar e 
apenas no local designado. Uma taxa diária, que é afixada na receção, será devida por 
"garagem morta". Pedir-lhe-á uma chave utilizável em caso de necessidade absoluta.   A 
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Direção declaratoda aresponsabilidade pelos danos causadosaos veículos de recreiodeixados 
na garagem morta,bem comoo seuconteúdo. 

15. CARAVANAS - RESIDÊNCIAS MÓVEIS 

As caravanas e as casas móveis devem manter sempre a sua mobilidade, nomeadamente:  : 

o Rodas com ligadura pneumática 
o Reboque e/ou em boleia 
o Travagem e sinalização regulamentares 
o Matrícula. 

16. Cercas 

É proibido adicionar a cercas delimitando os locais de outras fronteiras sem autorização 
escrita da Direção. É obrigatório deixar um lado do local aberto, do lado da caravana, para 
poder tirar a caravana do local com urgência. 

17. Vários 

Qualquer autocaravana com uma caravana oucarro g-car pode instalar um toldo ou cego feito 
de lona amovível  ou removível na frente ou no lado. É estritamente proibido colocar dois. 
Não pode ser realizado qualquer desenvolvimento nos locais sem primeiro obter e por escrito 
a permissão do Gerente do Parque de Campismo.   

Os locais destinam-se apenas a fins de lazer, excluindo todas as atividades: industriais, 
comerciais ou artesanais ou geralmente profissionais.  Os campistas não poderão residir lá ou 
instalar a sua residência principal. 

Algumas pessoas podem, no entanto, exercer a sua atividade profissional no seu terreno, 
seinterferirem com o bom funcionamento do parque de campismo, a sua tranquilidade sem a 
possibilidade de receber clientes no terreno.  No entanto, esta possibilidade deve ser dada por 
escrito pela Direção. Este acordo pode ser denunciado oralmente, a qualquer momento e sem 
aviso prévio, em caso de violação dos presentes Regulamentos Internos. 

17.a. Lagoa 

Os pais e encarregados de segurança são lembrados de que os seus filhos menores ou sob a 
sua responsabilidade estão estritamente proibidos de brincar sozinhos perto do lago e do rio. 
As crianças devem estar sempre sob supervisão imediata e não devem brincar ou andar 
sozinhas nestes pontos de água. Em caso de acidente, o parque de campismo não é 
responsável. 

Por razões de segurança óbvias, as crianças menores não devem ser deixadas sozinhas no 
parque de campismo ou na área de aluguer. Quem for à lagoa deve certificar-se de que fecha 
o portão e deixa o ambiente tão limpo como quando chegou, evacuando qualquer lixo (sacos 
de lixo, copos vazios e garrafas, ganchos, etc.). Os sacos do lixo estão disponíveis na receção a 
pedido. 

17.b. Petanca 

A pista de bowling está aberta a todos os campistas para a prática recreativa de jogos 
de bola. Os terrenos são estritamente reservados para a prática da petanca. O seu 
acesso é gratuito. O campo está aberto das 10:00 às 20:00. Os utilizadores devem 
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deixar a terra no estado encontrado quando chegarem. O utilizador deve ter o seu 
próprio equipamento. O parque de campismo não pode ser exigido por qualquer 
acidente, danos materiais ou outras consequências causadas pelos utilizadores. 

18. VIOLAÇÕES DOS REGULAMENTOS INTERNOS 

No caso de uma Autocaravana perturbar a permanência dos outros Campistas ou não cumprir 
as disposições do presente Regulamento Interno, Intérieur, a Direção ou o Gestor de 
Campismo podem, se forconsideradonecessário, ordenar s le juge à Campista,   oralmente ou 
por escrito, que cesse as perturbações. Em caso de violação grave ou repetida do 
Regulamento Interno e após a direção ter sido condenada a cumprir, a Direção pode rescindir 
o contrato de arrendamento. Em caso de crime, aDireção ou o Chefe do Campismo chamaram 
apolícia. 

19. Danos 

Qualquer dano será sujeito a uma fatura de reparação, à custa do cliente, através do seu 
seguro, se assim o desejar. Recorde-se expressamente que as crianças são da exclusiva 
responsabilidade dos seus pais ou tutores legais. 
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