Regulamento

Nosso Regulamento
1 - O uso do camping é assegurado a todos os campistas sem
restrição, ficando os seus usuários obrigados ao preenchimento da ficha de registro, ao
pagamento das diárias e do estacionamento de todo o período de permanência na entrada e
também ao cumprimento do regulamento estabelecido.
2Todos os campistas devem estar identificados pela pulseira de segurança fornecida no
momento da entrada. A perda da pulseira de identificação impedirá a entrada do campista nas
dependências do camping. No caso de convidados, o campista deverá recepcioná-los na
portaria e pagar a taxa de visita diurna. Não é permitida a permanência de visitantes no
camping das 20h às 8h.

3 - A inobservância de qualquer item do regulamento fará com que o campista infrator seja
convidado a retirar-se do camping, sem reembolso de diárias ou estacionamento.

4 - Os atos provocados contra as instalações do camping, bem como ao meio-ambiente,
deverão ser ressarcidos no ato e responsabilizados de acordo com a lei vigente junto as
autoridades competentes.

5 - A direção do camping se reserva ao direito de indicar as áreas e suas atividades, impedindo
assim o uso de locais que forem considerados impróprios.

6 - Período de silêncio das 23:00 às 9:00 horas, sendo que não será permitido qualquer tipo de
atividade que envolva barulho de: equipamentos, som, jogos, festas e etc.

7 - Para entrar no camping a partir das 24:00 horas, é necessária a autorização do segurança.

8 - Não será permitido a circulação de automóveis, ciclomotores ou assemelhados no interior
do camping.
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9 - Animais domésticos não serão permitidos.

10 - Não é permitido o porte ou utilização de qualquer tipo de arma.

11 - O camping não se responsabilizará por furtos, assaltos e acidentes que ocorrerem em
carros ou barracas. Para o resguardo destes momentos desagradáveis, sugerimos tomar as
precauções necessárias, como fazer seguro e utilizar cadeados.

12 - As barracas deverão ser montadas uma perto das outras.

13 - Não refrigeramos alimentos, nem guardamos objetos.

14 - É estritamente proibido o uso de drogas ilicitas nas dependencias do camping.

15 - Não é permitido barracas de tamanho excessivo (consultar administração)

16 - Menores deverão estar acompanhados ou com autorização dos Pais.
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LEMBRETES:

- LER O REGULAMENTO.

-HORÁRIO DE SILENCIO: DAS 23H00 ÀS 09H00

- O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI ALIMENTAÇÃO

- VISTA A FANTASIA E CAIA NA FOLIA!

Contato:

camping@paraitinga.com.br

12 99205-6320 whattsApp
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