Benvinguts al Càmping La Ribera
Annex al “Reglament de Règim Interior” de la Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances

01. Des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí, queda prohibida l’entrada i la circul·lació de vehicles dins del càmping
(bicicletes incloses). Durant aquestes hores caldrà estacionar-los a l’aparcament i entrar a peu, amb el màxim
silenci.
02. Al pati i dins del càmping els vehicles hauran d’anar a una velocitat no superior a 10 km/h, i caldrà que circul·lin
en el sentit indicat. Es recomana fer-ne el menor ús possible (queda prohibit rentar-los, fer-hi reparacions, deixar
el motor en funcionament, etc.). És obligatori aparcar-los sempre a la pròpia parcel·la (o, en el seu defecte,
excepcionalment, al pàrquing). Cal tenir cura que no obstaculitzin el pas del carrer, de les sortides o d’altres
parcel·les.
03. Està prohibit circular en moto o ciclomotor, a menys que aquest sigui l'únic vehicle del campista.
04. Els preguem que siguin respectuosos amb els altres campistes i amb l’entorn natural, evitant fer sorolls innecessaris
i aldarulls. (Cal tenir especial cura que el volum de ràdios, televisions o converses no sigui molest). A partir de
les 11 de la nit i fins a les 7 del matí s’extremarà el silenci.
05. No pot utilitzar-se mai cap parcel·la que no sigui la pròpia.
06. Només es pot fer foc amb gas o carbó en barbacoa, prenent sempre les màximes mesures de seguretat. Tot
altre combustible queda prohibit (especialment la llenya o les pinyes). Les restes del carbó, un cop apagades,
caldrà dipositar-les al contenidor; mai als arbres, als jardins o al terra.
07. Cal fer la recollida selectiva de la brossa (orgànica, vidre, paper i cartró, piles, envasos de plàstic, olis i greixos,
etc.), i deixar-la als contenidors ubicats fora del càmping. No es pot tirar cap mena de resta (ni líquida ni sòlida)
als jardins, als arbres o als desaigües de les fonts.
08. A les parcel·les no poden fer-s’hi forats, reguerons, ni cap tipus d’instal·lació sense el permís de la direcció del
càmping. Està prohibit cultivar res al terra.
09. Les fonts que hi ha al càmping són només punts d’aigua: no s’hi ha de rentar ni amb sabó ni amb cap altra mena
de producte. En cas que s’utilitzin mànegues d’aigua, aquestes no podran estar permanentment connectades,
i caldrà recollir-les a la parcel·la després de cada utilització. Cal fer sempre un ús mesurat de l’aigua, ja que és
un bé escàs.
10. Està prohibit fixar, penjar o estendre cap mena d’objecte als arbres, a les plantes, a la tanca metàl·lica, a les
parets o als murs. No poden lligar-s’hi vents, tendals ni ràfies.
11. El nens menors de 6 anys no poden anar sols als serveis. Cap nen no pot anar a la piscina sense que en tingui
cura un adult que se’n responsabilitzi.
12. No es pot tenir més d’un animal domèstic per parcel·la. Aquest haurà d’estar sempre lligat i mai no podrà entrar
a parcel·les que no siguin la pròpia ni a cap espai comú (piscina, pista poliesportiva, petanca, serveis, etc.), a
excepció dels camins. L’amo se n’haurà de fer responsable en tot cas, i procurarà que no molesti. Caldrà recollir
sempre els seus excrements, tant dins com fora del càmping.
13. No és permesa l’entrada de persones no allotjades al càmping. El campista, però, pot obtenir autorització per
introduir-hi familiars o amics sota la seva responsabilitat. Aquests hauran d’acceptar les normes vigents i hauran
d’acreditar-se prèviament a recepció per tal que les seves dades personals quedin inscrites en el registre obligatori
de visites. Si la seva estada supera una hora, se’ls cobrarà segons les tarifes establertes.
14. Cal respectar les instal·lacions i deixar nets els serveis. (Les claus de la nurseria o dels serveis per a disminuïts
físics, cal demanar-les a recepció).
En cas de qualsevol necessitat, dubte o suggerència, els preguem que avisin els responsables del càmping.
Els desitgem una feliç estada. Gràcies.

