
ACAMPE BEM...    SIGA ESTAS INSTRUÇÕES 
REGULAMENTO DA  ACM  CAMPING  VÉU DA NOIVA 

 

01 – Horário de funcionamento dos registros para horistas e diaristas é de: 07:00 às 16:00 hs. 
 

02 – Horário de funcionamento dos registros para acampamento é de 07:00 às 21:00 hs e dos 
Chalés de: 12:00 às 21:00 hs. 
 

03 – Até 18:00 hrs: horário de fechamento do Camping para horistas, diaristas e pernoites 
vencido. 
 

04 – As taxas deverão ser pagas antecipadamente. Os recibos serão entregues na saída. EXIJA 
RECIBO. 
 

05 – Durante a permanência nos limites da ACM Camping Véu da Noiva, é obrigatório o uso da 
pulseira de identificação. Ao sair e retornar, a pulseira será conferida. Em caso de dano ou perda, 
recorrer imediatamente à recepção. 
 

06 - É PROIBIDO O USO DE SOM ELETRONICO (AUTOMOTIVO, CELULAR, RADIO, TOCA FITA, 
TOCA CDS,MP’s, etc.)  
 

6.1 – O som de instrumentos de cordas (violão, bandolim, cavaquinho, etc...) desde que não tenha 
acompanhamento eletrônico, é permitido até às 20:00 hs. 
6.2 – É facultado à administração da ACM Camping Véu da Noiva, o uso de som de qualquer 
natureza, em festas ou eventos especiais. 
6.3 – Excedendo o tempo determinado para visitação (Uma Hora), será cobrado o complemento 
para o valor da diária. 
 
07 – NÃO É PERMITIDO: ANIMAIS DOMÉSTICOS; FAZER FOGUEIRAS; ACENDER FOGO PARA 
QUALQUER FIM EXCETO NAS CHURRASQUEIRAS JÁ INSTALADAS NOS LOCAIS 
APROPRIADOS; IMPROVISAR CHURRASQUEIRAS; INSTALAR BARRACA FORA DAS ÁREAS 
ESPECÍFICAS DEMARCADA PARA CAMPING; MOLESTAR ANIMAIS; FAZER CANALETAS AO 
REDOR DAS BARRACAS; REMANEJAR PEDRAS; TRANSITAR COM COPOS, GARRAFAS DE 
VIDROS E OUTROS OBJETOS CORTANTES NA ÁREA DA PISCINA NATURAL E CACHOEIRA; 
RETIRAR OU CORTAR ÁRVORES E MUDAS DE VEGETAÇÃO; ACAMPAR COM EQUIPAMENTOS 
CONSIDERADOS DE IMPROVISO OU INADEQUADOS; LAVAR ROUPA, UTENSÍLIOS E OBJETOS 
NO RIO; SOLTAR FOGOS DE ARTIFÍCIO; COMERCIALIZAR MERCADORIAS POR TERCEIROS. 
 

08 – A PARTIR DE 22:00 HRS DEVERÁ SER RESPEITADO O HORÁRIO DE SILÊNCIO. 
 

09 – Somente será permitida a entrada ou permanência de menores de 18 anos 
desacompanhados, mediante autorização expressa por escrito do responsável legal. 
 
10 - É exigido o mais rigoroso atendimento às normas de higiene, postura e respeito mútuo. 
 
11 - É vedado o uso de armas nas dependências do Camping, mesmo que se tenha autorização 
para outros locais. 
 
12 - Devido às características do rio, tais como: terreno rochoso, pedras escorregadias, 
corredeiras e profundidade variada, cuidados redobrados deverão ser tomados. Em caso de chuva 
sair imediatamente da cachoeira e da piscina natural. 
 
13 - Qualquer equipamento ou objetos esquecidos e não reclamados em 30 dias, serão 
considerados abandonados e doados a instituição filantrópicas. 
 
14 - Fica disponível na recepção o material esportivo para empréstimo, que deverá ser devolvido 
imediatamente após o uso. 
 
15 - Qualquer dano causado a terceiros ou às instalações do Camping, mesmo involuntariamente, 
o prejudicado deverá ser indenizado no ato. 
 
16 - A caixa de primeiros socorros destina-se ao atendimento de urgência. Sendo a aplicação de 
medicamentos de exclusiva responsabilidade dos usuários. 
 
 
 



17 - Para a prática de rapel, mergulho e outros esportes considerados radicais, o responsável 
(pessoa física ou jurídica) deverá ter autorização prévia da ACM, portar todo o equipamento de 
segurança e preencher juntamente com sua equipe e clientes um termo se responsabilizando pela 
prática do esporte na Unidade. 
 
18 - Não é permitido o estacionamento de veículos (carros, motos, etc) dentro da área de 
acampamento, exceto parada para carga e descarga dos mesmos. 
 
19 - Em ocasiões especiais, tais como feriados e fins de semana prolongados, a lanchonete e 
restaurante funcionarão de acordo com os horários estabelecidos pela administração do Camping. 
 
20 - As vagas do estacionamento são gratuitas, livres e limitadas. Reservas para Camping não 
garantem vagas. Ao obter a credencial para estacionamento, o seu uso é obrigatório e 
intransferível. 
 
21 - Qualquer reclamação ou sugestão poderá ser registrada por escrito, assinada e endereçada 
(obrigatório) pelo reclamante e entregue na secretaria. 
 
22 - A ACM CAMPING VÉU DA NOIVA não se responsabiliza por furtos, danos, ou perdas de 
qualquer bem ou material que não esteja sob sua guarda direta, danos causados por intempéries 
da natureza, bem como acidentes ou problemas de saúde causados pelo uso incorreto de suas 
dependências. 
 
23 - Estamos inseridos em um ambiente natural. Mantenha atento a animais peçonhentos e 
verifique sempre os objetos pessoais antes do uso. 
 
24 - Ao infringir qualquer dispositivo deste regulamento, o infrator será convidado a retirar-se, 
sem direito a qualquer tipo de reembolso, sendo proibido o seu reingresso na área da ACM 
Camping Véu da Noiva. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


