
Regulamento do Camping Vale das Trilhas
1º-São deveres do Campista:

• Respeitar os locais destinados para a instalação de seus equipamentos; 
• Respeitar rigorosamente as normas de higiene e de respeito mútuo; 
• Manter o local em absoluto asseio, utilizando as lixeiras para o descarte de detritos;
• Não perturbar a tranquilidade dos demais campistas, especialmente com ruídos e sons, sendo

expressamente PROIBIDO a utilização de qualquer tipo de aparelho que reproduza som alto;
• Entre 22:00h e 07:00h, fica PROIBIDO qualquer barulho e/ou ruído (Horário de Silêncio); 
• Comunicar à Administração acerca de qualquer irregularidade;

2º-É PROIBIDO o uso e porte de armas nas dependências do Camping, mesmo que o possuidor
esteja autorizado para outros locais;

3º-É PROIBIDA a entrada com bebida alcoólica, assim como a presença de pessoas alcoolizadas
nas dependências do Camping, inclusive no estacionamento;

4º-É  PROIBIDO  o  uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  de  som  ou  amplificador  de  som  nas
dependências do Camping, inclusive no estacionamento;

5º-É vedado o uso de garrafas e utensílios de vidro nas dependências do Camping;

6º-Não é permitido entrar com veículo na área destinada ao acampamento. Os veículos deverão
ficar no estacionamento do Camping com travas e sistemas de segurança ativados;

7º-A administração do Camping não se responsabiliza por objetos e valores perdidos, esquecidos,
danificados ou extraviados, nem por prejuízos resultantes de força maior. Mantenha consigo ou sob
seu controle os objetos de valor. Você é o principal responsável pela sua própria segurança;

8º-O campista renuncia, em qualquer hipótese, aos direitos decorrentes do uso de sua imagem, no
tocante às gravações efetuadas pelo Sistema de Câmeras do Camping,  desde que utilizadas tão
somente em caso de ameaça à segurança e à ordem pública;

9º-É proibido quaisquer jogos que venham a prejudicar os campistas;

10º-É proibido soltar fogos de artifício ou congêneres dentro do Camping;

11º-É obrigatório o uso de colete salva-vidas em quaisquer atividades realizadas nos lagos;

12º-A estadia é cobrada por pessoa e o preço das diárias determinado por tabelas próprias;

13º-Os casos omissos neste regulamento serão estudados pela Administração.

Nosso objetivo é resguardar a integridade e a tranquilidade de todos e o bom conceito 
do Camping.

Penalidades: o descumprimento de quaisquer das normas estabelecidas poderá resultar na aplicação
de  advertência,  multa  pecuniária  ou  expulsão,  sendo  que,  neste  último  caso,  fica  autorizada  a
utilização  de  força  policial  e  o  campista  não  terá  direito  à  devolução  das  diárias  pagas
antecipadamente.
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