
Regulamento 
PERÍODO DE CARNAVAL DO DIA 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

1. Todo campista deve identificar-se APRESENTANDO A CARTEIRINHA DE SÓCIO na portaria, todas as vezes que ingressar 

no clube; 

2. NÃO É PERMITIDO CAMPING PARA MENORES DE 18 ANOS DESACOMPANHADO DOS PAIS; 

3. O sócio ou dependente do título contemplado, deverá permanecer no camping durante todo o período de estadia (21 a 25 

de fevereiro 2020) e será responsável pelo local e por todos os sócios convidados do seu quiosque; 

4. O sócio ou dependente contemplado, ao confirmar a presença, deverá pagar uma taxa de R$ 115,00, que será revertida em 

manutenção caso o associado não desista da hospedagem e durante o período não ocorra nenhuma situação de má conduta do 

contemplado e de seus convidados sócios. O sócio ou dependente contemplado que confirmar a presença e não comparecer ao 

camping  perderá o direito do uso do quiosque, que será repassado para o suplente. Também perderá a TAXA DO CAMPING e o 

direito de participar do sorteio de 2021.  

5. É Expressamente proibida a venda, doação ou troca do quiosque sorteado sob pena de punições (multa, advertência ou 

suspensão); 

6.  O sócio e seus convidados deverão estar com as mensalidades em dia: 

7. Instalar o seu camping, no quiosque que foi determinado até o dia 22/02/2020 às 18h00, independente das condições 

climáticas. O valor referente à taxa de camping NÃO SERÁ DEVOLVIDO, salvo em caso de doença grave ou morte de 

familiares de 1º grau, mediante documento comprobatório. Não será permitida a troca de quiosque entre os sócios; 

8. Caso o contemplado desocupe o quiosque por algum motivo de força maior antes do término do período de carnaval, o quiosque 

ficará automaticamente à disposição do Clube para que seja repassado a outro sócio. 

9. O quiosque é exclusivamente para uso do sócio e dependentes contemplados e de seus sócios convidados, cadastrados 

para o camping conforme a relação entregue. Não é permitido introduzir ou insistir para que pessoas não sócias ou não 

relacionadas fiquem nos quiosques. Colabore e evite transtornos; 

10. A ficha de inscrição só será aceita se todos os campistas relacionados estiverem com a mensalidade em dia e carteirinhas 

atualizadas. 

11. Só terão validade as fichas de inscrição e regulamentos assinados pelo TITULAR. Dependentes não podem assinar os 

documentos relacionados ao camping. 

12. Não é permitida a entrada e permanência de animais no Clube. 

13. Ao chegar para o camping, o associado deverá dirigir-se à portaria (ANTES DE OCUPAR O QUIOSQUE), preencher a ficha 

dos campistas, fornecendo o nome completo de todos e assinar a mesma, colocando-se como responsável pelos atos dos mesmos, 

respondendo por eles em caso de má conduta ou danos materiais ou morais, ao clube e/ou a terceiros. 

14. O CAMPING É PROIBIDO PARA VISITANTES NÃO SÓCIOS. 

15. Os sócios que não estiverem relacionados no camping deverão deixar o Clube até as 20:00 (todos os dias de Carnaval). O 

descumprimento desta norma acarretará na perda da taxa de inscrição. 

16. Obedecer rigorosamente os horários de funcionamento de piscina, sauna e portaria de entrada. Os funcionários não têm 

autorização para abrir o portão fora do horário de atendimento; O horário de atendimento da portaria durante o Carnaval, 

para ENTRADA e SAÍDA dos campistas é das 08h às 20h. 

17. Não é permitido o porte ou utilização de qualquer tipo de arma, no interior do Clube; 

18. Não é permitido o tráfego contínuo sem necessidade de veículos  (carros, motocicletas, motonetas, patinete motorizado, 

etc.) capazes de perturbar a tranquilidade e integridade física dos demais bem como usar o Clube para prática de direção. 

O transito de veículos dentro do camping só poderá ser feito em casos de extrema necessidade, na velocidade máxima de 10 

km/h por pessoa habilitada e em veículos emplacados e homologados pelo Detran; 

19. O Clube não se responsabiliza por objetos e valores perdidos, esquecidos ou extraviados, nem por prejuízos resultantes de força 

maior como: invasão, furto ou casos semelhantes. Mantenha sob seu controle objetos de valor. Você é o principal responsável pela 

sua própria segurança; 

20. O  Clube não é responsável por acidentes de trânsito que venham a ocorrer dentro de suas áreas e instalações, ficando cada 

campista responsável exclusivo pelos atos que resultem danos a si ou a terceiros, por eles respondendo juridicamente; 

21. RESPEITE O HORÁRIO DE SILÊNCIO. É expressamente proibido som alto (conversas, radio, TV, instrumentos 

musicais, etc.) durante todo o período do camping (todos os horários), bem como o trânsito de veículos dentro do clube entre 

as 22h e 7h. Usar o som de TV, rádio, instrumentos musicais com volume moderado que não ultrapasse os limites de educação 

social e não incomode os quiosques vizinhos; 

22. É proibido o uso de churrasqueira portátil  e Gengiskan sobre a pia, pois o calor danifica a superfície, assim como subir sobre as 

mesas e bancos. 

23. É proibido o uso de eletrodomésticos, como choppeira, freezer, geladeira antiga de alto consumo de energia, forno elétrico e 

dentre outros aparelhos que consumam muita energia (favor consultar a portaria do clube). Esta medida visa evitar a sobrecarga do 

sistema elétrico. 

24. O Clube não se responsabiliza pelos equipamentos elétricos que por ventura venham a danificar-se em razão de 

problemas ocorridos na rede elétrica, interna ou externa, como também as quedas de energia, devido ao acúmulo de 

eletrodomésticos e chuveiros.  

Desligue os eletrodomésticos no horário de pico das 18h às 20h ou quando não estiverem em uso; 

25.  Proibido a instalação de fiação inadequada, emendas que sobrecarreguem a rede de energia elétrica; Nenhum tipo de instalação 

elétrica está permitido, além das tomadas e lâmpadas já existentes nos quiosques. Caso seja verificado algum problema na rede 

elétrica comunicar a portaria. 



26.  Proibido soltar fogos de artifício de qualquer tipo e em qualquer horário; 

27. Proibido comportar-se de maneira inconveniente, em desrespeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, ou 

promover qualquer tipo de algazarra ou falta de respeito incomodando os vizinhos bem como o uso de trajes e atitudes 

impróprias que atentem contra a moral e aos bons costumes; 

28. Proibido fechar o quiosque com lonas e fazer varal; 

29. Proibido oferecer bebidas alcoólicas aos seguranças e funcionários; 

30. O campista deve conservar a limpeza dos sanitários, jogando papéis no local apropriado e sempre dando descarga após a 

utilização dos mesmos; 

31. A limpeza do local do camping é de responsabilidade do campista, recolhendo o lixo nos recipientes apropriados; 

32. Serão permitido no máximo 15 (quinze) campista, por quiosque. 

33.  Obedecendo lei municipal, É PROIBIDO O USO DE NARGUILÉ (TODOS OS TIPOS); 

34. Qualquer campista que NÃO RESPEITAR O REGULAMENTO SERÁ CONVIDADO a se RETIRAR recebendo as 

punições cabíveis para tranquilidade dos demais; 

35. A FICHA DE CAMPING SÓ SERÁ ACEITA COM A ASSINATURA DO TITULAR. 

 

O REGULAMENTO FOI DEFINIDO PELA DIRETORIA PARA O BEM ESTAR DE TODOS (ADULTOS E 

CRIANÇAS). CASO OCORRA O NÃO CUMPRIMENTO, MEDIDAS DE PUNIÇÃO SERÃO TOMADAS. LEMBRE-SE 

QUE O SEU DIREITO TERMINA ONDE COMEÇA O DIREITO DO SEU VIZINHO.  

 

EVITE TRANSTORNOS!  

CONTAMOS COM SUA COLABORAÇÃO! 

 

SEJAM BEM-VINDOS E BOA ESTADA! 
 

 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA O SORTEIO DA ÀREA DE CAMPING: Carnaval/2020 

 
Título n°_______________  Sócio:_______________________________________________ 

 
 
 

___________________________                                     Dia: _____/______/_______ 
Clube de Campo Água Azul                                                

COMPAREÇA AO SORTEIO DIA 29 de janeiro de 2020 ÀS 15 HORAS NA LANCHONETE CLUBE 
É permitida apenas 1 (uma) inscrição por título. Proibido camping para menores de 18 anos desacompanhados dos pais. 

OBS: O sorte io refere-se apenas aos quiosques. As churrasqueiras sem cobertura  
e as demais áreas poderão ser  ocupadas conforme ordem de chegada .  

 
 

 

 
INSCRIÇÃO CAMPING DE CARNAVAL 2020 

TÍTULO SÓCIO  

TEL CELULAR PRINCILAL (obrigatório) CELULAR SECUNDÁRIO  

ASSINATURA 

 
ATENÇÃO: PARA PARTICIPAR DO SORTEIO E NECESSÁRIO ENTREGAR ESTA FICHA PREENCHIDA E ASSINADA ATÉ O 
DIA 24 de janeiro 2020  EM UM DOS ENDEREÇOS ABAIXO: 
▪  Escri tório  central :  R.  Osvaldo Cruz,  510 2º andar -  Apucarana -  (43)  3033-6553 /  43 99815-0028 
(TIM)  
▪  Portaria do Clube :  R.  José Ferragine,520  Parque Ind Norte (43)3426 -8448  


