
Capitólio Camping – Regulamento  
Prevenção da COVID 19 

 
Deveres do campista 

 Usar pulseira de identificação fornecida pelo Camping, durante a permanência. 

 Manter o local em absoluto asseio e desprezar os resíduos recicláveis em lixeiras 
específicas.  

 Não perturbar a tranquilidade dos campistas, especialmente com ruídos e sons 
durante o dia. 

 Entre 23h00 e 7h00 não é permitido qualquer ruído ou som: Horário de Silêncio. 

 Respeitar as regras definidas neste regulamento ou nas áreas comuns. 

 Manter afastamento de pelo menos 2 metros entre uma barraca e outra. 
 
Cozinha Comunitária – Aberta de 7h00 às 22h00 

 Obrigatório utilizar máscara enquanto permanecer na cozinha 

 No máximo 6 pessoas simultaneamente. 

 Cada campista deverá utilizar seus utensílios próprios. 

 No lava-louças deve ser respeitada a permanência de 1 campista por pia. 

 É proibido som mecânico na área da cozinha. 
 

Área da Piscina – Disponível de 9h00 às 20h00 

 Não é permitido fazer churrasco nem utilizar som mecânico na área de piscina. 

 Não é permitida a utilização de copos, garrafas ou outros itens de vidro na área 
de piscina. 

 Crianças somente poderão utilizar a piscina em companhia de seus 
responsáveis adultos. 

 Não é permitido saltar nem empurrar pessoas na piscina. 

 É proibido fumar ou usar narguilé na área da piscina. 

 Manter afastamento social de pelo menos 2 metros entre os grupos. 
 

Regras gerais 

 Não é permitida a utilização de copos, garrafas ou outros itens de vidro na área 
gramada do camping. 

 É vedado o uso e porte de armas dentro do Camping, mesmo que o indivíduo 
seja autorizado para outros locais. 

 Animais de estimação podem ser aceitos após avaliação caso-a-caso. Quando 
aceitos, devem ficar sob a guarda dos proprietários, pois o camping possui 
pastores alemães (dóceis) soltos na área.  

 O camping não se responsabiliza por veículos, objetos e valores perdidos, 
esquecidos, danificados, extraviados ou furtados. 

 É permitido fazer churrasco próximo à barraca, sem incomodar os vizinhos, em 
churrasqueira móvel, desde que seja colocada afastada do chão, ou sobre 
prancha de madeira, para não danificar a grama. 

 Não é permitido soltar fogos de artifício ou congêneres na área do camping. 

 Não é permitido fazer fogueira na área de barracas. 

 Não é permitido armar barracas nas varandas ou banheiros. 

 É proibido utilizar drogas ilícitas no camping. 
 

Observações 

 Qualquer dano causado às instalações do camping, mesmo que 
involuntariamente, deverá ser indenizado no ato. 

 Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela administração do 
camping. 


