FICHA CADASTRAL PARA O CAMPING FAMILIAR - CAMPING CANÇÃO NOVA
Entrada:

______/______/_________

Nome completo:
CPF:
Estado Civil:

( ) Casado

( ) Solteiro

( ) Viúvo

Cidade:
Tel. para Contato:
E-mail:

Estado:
Res/Com.:

Cel.:

REGULAMENTO DO CAMPING
ARTIGO 1º
O camping da Canção Nova é aberto ao público somente nos dias em que ocorrem os eventos denominados de
acampamentos de oração, domingos de louvor, Kairós,
férias nos meses de janeiro e julho, além de eventos extraordinários previamente designados.
Para os dias comuns, sem eventos, a área de camping
é fechada.
ARTIGO 3º
Todo campista, ao chegar à Canção Nova, deverá se
encaminhar até o ponto de Acolhimento atrás do Rincão
do Meu Senhor para realizar seu cadastramento no setor da Acolhida; quando será obrigatória a apresentação
do RG (carteira de identidade), do CPF e, para os casados, da Certidão de Casamento; sem os respectivos
documentos, não poderá acampar. É proibido menor de
idade acampar sem a presença de um responsável, além
de ser necessária a apresentação de Certidão de Nascimento, bem como autorização escrita, a qual constará o
documento do responsável legal e assinatura, reconhecida em cartório.

ARTIGO 4º
Para circulação e permanência na área de camping é obrigatório ao campista portar a pulseira de identificação, que
deverá ser adquirida mediante um pagamento no ato do
cadastro.
ARTIGO 5º
É proibido adentrar na chácara Canção Nova pessoas
portando bebidas alcoólicas, drogas, armas de qualquer
espécie, objetos perfuro-cortantes ou pontiagudos.
ARTIGO 6º
Na área familiar poderão acampar apenas pessoas casadas ou casais de segunda união, idosas ou portadores
de deficiência.
ARTIGO 7º
Poderão acampar na área familiar os filhos acompanhados dos pais (mediante a comprovação da paternidade
através de documento pessoal); os demais jovens desacompanhados dos seus pais, serão direcionados para as
áreas pertinentes (feminina ou masculina).

ARTIGO 13º
As instalações das barracas na área do camping, assim
como a retirada das mesmas é de responsabilidade exclusiva do campista. A Canção Nova não se responsabiliza
por danos causados às mesmas, ou por objetos e pertences que possam desaparecer da barraca, portanto, é
necessário que se evite deixar objetos de valor dentro da
barraca; sugerimos que todas as barracas sejam fechadas
com cadeado.
ARTIGO 15º
As pessoas que não seguirem este regulamento serão
encaminhadas pela segurança até o Acolhimento para os
devidos esclarecimentos de dúvidas e orientações.

OBS.: A CANÇÃO NOVA NÃO DISPÕE DE
BARRACAS OU ACESSÓRIOS DE CAMPING
PARA FORNECER AOS CAMPISTAS.

