REGULAMENTO INTERNO
01- Período da diária :
- Check-in das 13:00 hs às 16:00 hs
- Check-out até as 11:00 hs.
- OBS: O check-out feito após as 11:00hs estará sujeito a cobrança de 50% da diária nova e após as 16:00hs, 100%
da nova diária.
- ATENÇÃO: o Horário de Silêncio é das 23:00hs às 07:00hs.

02- O uso da fita de identificação é obrigatório.

03- Menores de 18 anos só poderão ficar na presença dos pais, com o documento de identidade em mãos.

04- Identifique-se sempre que entrar no camping.

05- Só acampe nas áreas indicadas ou autorizadas. Preserve a natureza, cuidando da flora e da fauna.

06- Ajude-nos na coleta seletiva, depositando o seu lixo no local correto e indicado. Para os fumantes, existem locais
específicos para as bitucas de cigarro.

07- A rede elétrica só pode ser usada para recarregar seus aparelhos eletrônicos. Não é permitido o uso de extensões.

08- Não é permitido o uso de outros equipamentos elétricos de grande potência como geladeira, freezer, panela,
churrasqueira, etc.

09- Não é permitido o uso de aparelhos de som. Vamos ouvir o som dessa linda fauna.

10- O camping não se responsabiliza por objetos ou valores perdidos e/ou roubados, tão pouco por danos causados
pelas intempéries, acidentes ou mau uso das instalações, às pessoas, seus veículos ou equipamentos.

11- Não é permitida a entrada de animais domésticos.

12- Não é permitido o uso de "Cooler" na área do lago natural.

13- O hóspede pode receber visitas - sem o veículo - e o mesmo fica por inteira responsabilidade do hóspede.

14- Eventuais devoluções para campistas serão feitas somente no momento do chek-in, das 13h às 16h.

PARA A SUA COMODIDADE E A DOS DEMAIS:
 Procure fazer o check-in fora do horário de silêncio; durante este horário haverá sérias restrições para a montagem
de barracas e outros equipamentos.
 Respeite o horário de silêncio.
 Jogue o lixo no lixo: seja civilizado.
 Usufrua do camping como se estivesse em sua casa: não entupa pias e sanitários, use as duchas e chuveiros com
parcimônia, verifique o cabo de luz antes do uso. Eventuais danos às instalações serão ressarcidos no ato pelo
hóspede.
 Devido à Lei Municipal nº 2.910, de 16/02/2.007, veículo equipado com som muito alto não pode ficar dentro deste
estabelecimento.

IMPORTANTE:
À direção deste camping reserva-se o direito de impedir a entrada ou mesmo exigir a saída das pessoas cujos
atos as tornem inconvenientes aos demais hóspedes e/ou ao camping, e/ou pelo não cumprimento do regulamento
interno, sem direito à devolução da(s) diária(s) assim reservada(s).

