Regras & Condiçõ
ões do Parq
que
Estas regras e condições não
n se destinam
m a limitar a sua
a liberdade, mass antes a mante
er no parque um
m
eguro, agradáve
el e sustentável para todos. Co
ontamos com o vosso
v
cumprimento destas reg
gras e
ambiente se
desejamo-vvos uma boa esttadia.
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Princípio: O Monte Naturissta O Barão é um
u parque de ca
ampismo onde as pessoas pod
dem estar nuas,, se o
tempo o permitir, e onde ass pessoas se re
elacionam umas
s com as outrass e com a Nature
eza de forma
respeitosa.
berto a toda a ge
ente que pratiqu
ue os princípioss constantes no ponto anterior. Será
Acesso: O parque está ab
os de 16 anos, desde
d
que acom
mpanhadas pelo
os pais ou tutor((es).
autorizado o acesso a crianças com meno
Ao entrar no
o parque, está a aceitar estas regras e condiç
ções. A direcção
o pode, em quallquer altura, rec
cusar a
entrada de hóspedes no pa
arque, tal como
o a expulsar um hóspede se asssim se justificarr.
bilidade própria: O acesso e a estadia no parrque e a particip
pação nas actividades no parqu
ue são
Responsab
por sua con
nta e risco.
Chegada e partida: À che
egada ao parque
e, pede-se cordialmente a todo
os os hóspedes que apresentem
m um
e
cartão de sócio
s
da Federa
ação Internacion
nal de Naturismo. Quando cheg
gam,
documento de identidade e/ou
es devem consu
ultar os preços, regras & condiç
ções, etc para evitar
e
mal-entendidos. Quando saem,
os hóspede
esperamos dos hóspedes que deixem o seu
s alvéolo limpo e arrumado, pronto
p
para rece
eber o próximo
hóspede.
o e check-out: Agradecíamos que pagamento
o e check-out se
ejam feitos até à
às 15:00 do dia da
Pagamento
saída.
er fechado pelo hóspede que entra
e
ou sai do te
erreno. A velocidade maxima
Terreno: O portão deve se
permitida no
o terreno é de 5 km/h (velocida
ade de marcha a pé). Existe um
m lago não veda
ado no terreno peço
p
que deve te
er cuidado com as crianças.
Horário de Silêncio: Apóss as 23h30, devve haver silêncio
o no terreno e não
n é permitida a circulação de
automóveiss dentro do messmo.
Bar: Não é permitido traze
er para o bar beb
bida ou comida.
or razões de hig
giene é obrigató
ório tomar duche
e (frio) antes de
e utilizar a piscin
na. A nudez é
Piscina: Po
obrigatória. Crianças até aos 10 anos só podem
p
utilizar a piscina acomp
panhadas por ad
dultos responsá
áveis. A
o é vigiada. Anim
mais não são pe
ermitidos á volta
a da piscina, nem no balneário.. Não é permitid
do levar
piscina não
bebidas em
m garrafas ou co
opos de vidro.
Lixo e agen
ntes químicos:: As garrafas de
e vidro e o lixo (num
(
saco fecha
ado) devem serr colocados nos
caixotes de lixo que se enccontram à direita
a do portão do terreno.
t
Não é permitido
p
fazer isto despido! Os
ue estejam livre
es de químicos, podem ser esvvaziados e lavad
dos no local pró
óprio, à
lavabos porrtáteis, desde qu
direita da entrada,
e
na nos
ssa zona de se
erviço. Não é pe
ermitido deitar lixo, cigarros ou tampas de garrrafas
para o chão
o.
Água: A ág
gua é um bem escasso. Nos an
nos mais recente
es, O Alentejo teve
t
os invernoss mais secos do
os
últimos 100
0 anos. Portanto
o, esperamos qu
ue os hóspedes
s não utilizem qu
uantidades exce
essivas de água
a.
Ambiente e Fossa Séptic
ca: Nos WC´s co
oloque o papel higiénico no reccipiente apropria
ado
Incêndio ou outro Perigo
o: Não é permitid
do fazer fogueirra ou churrasco
o, com madeira o
ou carvão, no alvéolo.
a
eas de churrascco no terreno, qu
ue podem ser utilizadas
u
por tod
dos. Também não é permitido deitar
d
Existem áre
pontas de cigarros
c
para o chão.
c
Animais: Os
O cães dos hósspedes têm que
e ter coleira e tre
ela em todas ass ocasiões. Deve
em fazer as sua
as
necessidades fora do terre
eno. Os donos devem
d
limpar os
s excrementos do
d seu cão denttro do parque em caso
es”. Os cães va
adios que entrem
m no parque nã
ão podem ser alimentados e a ssua presença te
em que
de “acidente
ser reportad
da à direcção do
o parque.
Queixas: Por
P favor comun
nique quaisquer queixas que po
ossa ter logo qu
ue possível!
Emergênciias: Em caso de
e emergência, pode
p
contactar os
o proprietárioss, Jeff e Laura, e
em qualquer altu
ura, no
bar/recepçã
ão ou através do
o telefone (0035
51 936710623).. O número de emergência
e
em Portugal é o 11
12. No
nosso livro de informaçõess ao hóspede qu
ue pode encontrar no bar/recep
pção, estão refe
eridos os endere
eços
orros), dentista, entre outros se
erviços.
do Hospital (primeiros soco
o princípio que todos os hósped
des do parque conhecem
c
estass regras e condições. Caso oco
orra
Parte-se do
alguma situ
uação que não esteja
e
prevista nos
n pontos ante
eriores, por favo
or fale connosco
o e será tomada
a uma
decisão.

