REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
Les normes recollides en aquest Reglament són d’obligat compliment, per a totes les persones que
hi són a les instal·lacions del Camping Bellaterra (campistes, visitants, treballadors....)
DRET D’ADMISSIÓ.- L’Admissió de campistes té les limitacions recollides en l’article 9 del Decret
200/1999 que regula el dret d’admissió als establiments públics; impedint l’admissió i accés a les
nostres instal·lacions a:
a) A les persones que manifestin actituds violentes, i en especial les que es comportin de forma
agressiva o provoquin aldarulls, les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a
tals i les que portin robes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia en els termes
previstos al Codi Penal.
b) A les persones que puguin produir perill o molèsties a altres espectadors o usuaris i, en especial
a les que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne
consumit i les que mostrin signes d’estat d’embriaguesa.
CIRCULACIÓ- La circulació de vehicles de motor queda totalment prohibida des de mitjanit fins a
les 7 h. del matí. La velocitat màxima permesa és de 10 km/h.
No es pot circular amb motocicletes dintre del Càmping. Les bicicletes no podran circular des de
les 22.00 h. fins a les 07.00h.
Després de mitjanit, han de deixar el cotxe fora del recinte del Càmping.
APARCAMENT- És obligatori aparcar el cotxe dintre la parcel.la asignada, en cap cas es pot
utilitzar una altre parcel.la.
SILENCI NOCTURN- Des de les 24:00 h. fins a les 7:00, cal mantenir silenci i respectar el descans dels
altres campistes.
GOSSOS I ANIMALS DOMÉSTICS: L’ADMISSIÓ D’ANIMALS ÉS FACULTATIVA DE LA DIRECCIÓ DEL
CÀMPING. En cas d’ésser admesos, hauran d’atenir-se a les disposicions establertes al respecte:
- Dintre del Càmping han de tenir-los permanentment lligats.
- Tots els gossos (gats) hauran de portar una placa identificadora en un lloc visible. Aquesta serà
lliurada a Recepció mitjançant el pagament de les taxes corresponents.
- Els animals no podran accedir als següents llocs: BUNGALOWS, MOBIL-HOMES, supermercat, bar,
restaurant, piscina, sanitaris i parcs infantils.
- Els fem saber que els gossos "potencialment perillosos” ( pit bull, rotweiller, dog argentí,
bullmastif, staffordshire, doberman, fila brasileiro, tosa japonés i presa canari ) no seran admesos.
ROBATORIS- La Direcció no es fa responsable en cas de robatori, danys materials o accident. Es
poden llogar caixes de seguretat a Recepció.
VISITES- Les visites estan obligades a passar per Recepció i fer el control d’entrada. Els cotxes dels
visitants No poden accedir al Càmping. Tota visita no comunicada a Recepció serà facturada a la
família visitada.
NETEJA- Dipositeu les escombraries tancades amb una bossa de plàstic als contenidors de
deixalles. Quan s’abandoni la parcel.la aquesta ha quedar neta.
No es poden utilitzar les fonts públiques per netejar animals doméstics, la vaixella, la bugada ni per
netejar o buidar el WC químic.
ARBRES I PLANTES- Preguem que respectin les plantes. Està prohibit lligar filferros, clavar-hi claus i
tot el que pugui danyar els arbres..
TANQUES “valles”- Queda prohibit posar tanques de roba i metàl.liques d’alçada superiors a 40
cm.

LA JORNADA DE CAMPING ACABA A LES 12 DEL MIGDIA- Després d’aquesta hora es considera la
facturació a tots els efectes per al dia següent. (als bungalows/mobil-homes la jornada acaba a
les 10.00h.)
Agraïm per endavant el compliment d’aquestes normes i desitgem a tots els nostres clients una
bona estada. Les persones que incompleixin aquesta normativa seran convidades inevitablement
a abandonar el Càmping.
___________________________________________________________________________
Les prohibicions i/o limitacions establertes en els apartats anteriors poden quedar modificades en
casos especials previ coneixement i autorització de l’empresa i sempre que això no signifiqui
perjudicis per a tercers.

