Regulamento do Parque de Campismo
do Município de Proença-a-Nova

Preâmbulo

Considerando a necessidade, verificada no Município de Proença-a-Nova, em dar resposta às
solicitações de procura de locais para permanência em período de férias e de lazer, aliada às
condições naturais e ambientais de que beneficia o concelho, tornando-o num local de destino
aprazível e convidativo foi construído, pela autarquia, o Parque de Campismo sito na Praia Fluvial de
Aldeia Ruiva.
Volvidos alguns anos após a sua criação, importa reformular as estruturas existentes, adequando-as
não só às novas exigências legais, bem como, a critérios de qualidade e de conforto, que se
pretendem mais ambiciosos, potenciando, deste modo, uma oferta turística que prime pela
excelência e abra o leque a uma maior diversidade de utilizadores.
O Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de
setembro, veio consagrar o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos
empreendimentos turísticos, elencando nesta tipologia os parques de campismo e de caravanismo.
Nos termos do referido diploma são parques de campismo e de caravanismo os empreendimentos
instalados em terrenos devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a
instalação de tendas, reboques, caravanas ou autocaravanas e demais material e equipamento
necessário à prática do campismo e do caravanismo, não obstante, poderem destinar-se
exclusivamente a um dos tipos de equipamento citados, adotando a respetiva designação.
Os requisitos específicos da instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e de
caravanismo, fixados pela Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, estipulado no seu artigo 25.º
que os mesmos devem ter um regulamento interno elaborado pela respetiva entidade exploradora.
Nestes termos, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da
Constituição da Republica Portuguesa, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugado com o artigo 25.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de
novembro, elabora-se o presente projeto de regulamento interno para ser submetido à apreciação
do órgão executivo.

CAPÍTULO I
Secção I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente regulamento tem como lei habilitante o artigo 25.º da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de
novembro.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
O presente regulamento aplica-se ao Parque de Campismo da Praia Fluvial de Aldeia Ruiva, no
Município de Proença-a-Nova, abreviadamente designado de Parque, o qual se compõe de duas
áreas distintas, uma destinada à prática de campismo e a outra destinada a alojamentos completos Bungalows.
Artigo 3.º
Objeto
O presente regulamento visa estabelecer e disciplinar as normas pelas quais se deve reger o
funcionamento e a utilização do Parque, encontrando-se o ingresso e a permanência no mesmo
condicionado ao cumprimento integral destes preceitos regulamentares.
Artigo 4.º
Período de funcionamento
1. O Parque está permanentemente em funcionamento, salvo interrupções determinadas por
motivo justificado e devidamente publicitado.
2. Os serviços de receção encontram-se abertos, diariamente, das 10h00 às 20h00, nos meses de 15
de junho a 15 de setembro.
3. Nos restantes meses os utentes devem entrar em contacto com o Município de Proença-a-Nova,
para obter qualquer informação atinente ao funcionamento do Parque.
4. O horário do encerramento das instalações do Parque, para limpeza, deverá ser
antecipadamente afixado, e rigorosamente respeitado, em quadro próprio, com a identificação
do funcionário que o efetuou.
Artigo 5.º
Período de silêncio
1. O Parque, durante todo o período de funcionamento, observa o período de silêncio, que decorre
das 24h00 às 08h00.

2. O período de silêncio poderá ser alterado pelos serviços do Parque em situações pontuais, das
quais será dado conhecimento aos utentes.
Artigo 6.º
Receção
1. Na receção do Parque devem afixar-se, de forma bem visível, pelo menos em português e inglês,
as seguintes indicações:
a) O nome, designação, qualificação e categoria do Parque;
b) O horário de funcionamento da receção;
c) Os preços dos serviços;
d) O período de funcionamento do Parque;
e) A lotação do Parque;
f) Os períodos de silêncio;
g) A planta do Parque, assinalando as instalações de utilização comum, a área destinada aos
utentes, a localização dos extintores e das saídas de emergência;
h) A existência de regulamento;
i) A existência de livro de reclamações à disposição dos utentes;
j) A indicação da morada e do telefone do centro de saúde e do hospital mais próximo do
Parque;
k) A morada e o telefone da farmácia mais próxima do Parque;
l) A indicação do posto de correio mais próximo do Parque.
2. A receção deve, ainda, prestar os seguintes serviços:
a) Encarregar-se, do registo de entradas e saídas dos utentes;
b) Receber, guardar e entregar aos utentes a correspondência, bem como os objetos que lhe
sejam destinados;
c) Aceitação e entrega de mensagens;
d) Prestar aos utentes as informações respeitantes ao funcionamento do Parque,
designadamente sobre os serviços que o mesmo preste e as suas normas de funcionamento.
Artigo 7.º
Utilização do telefone da receção
1. O telefone instalado na receção pode ser usado pelos utentes, mediante o pagamento do tarifário
inerente, constante da tabela anexa a este regulamento, dentro do respetivo horário de
funcionamento, salvo motivos de urgência devidamente comprovados.
2. Os trabalhadores do Parque não são obrigados a chamar os utentes ao telefone, exceto quando
estejam em causa comunicações urgentes.

Capítulo II
Das normas gerais de utilização
Secção I
Artigo 8.º
Reservas dos Bungalows
O pedido de reserva dos Bungalows deve ser feito, no mínimo com três dias de antecedência,
utilizando para o efeito o seguinte endereço: http://wwwcm-proencanova.pt
Artigo 9.º
Da admissão ao Parque
1. A admissão ao Parque depende de confirmação por parte dos serviços responsáveis, precedida de
registo dos interessados.
2. Os serviços não aceitarão qualquer registo, quando se verificar que a lotação do Parque se
encontra totalmente preenchida, devendo dar indicação do facto aos interessados.
3. Só é permitido o registo dos utentes quando se encontrem munidos de algum dos seguintes
documentos:
a) Carta de Campista, Nacional ou Internacional, emitida por um organismo oficialmente
reconhecido;
b) Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte.
4. A admissão de visitas e a entrada de material no Parque apenas poderão ocorrer durante o
período de funcionamento da receção, sem prejuízo do mencionado na alínea c) do n.º 2 do
artigo 11.º.
5. Os menores de 16 anos apenas poderão frequentar o Parque quando acompanhados pelos pais,
por representantes legais ou por outras pessoas que deles se responsabilizem.
6. Sempre que esteja em causa a admissão, em conjunto, de dois ou mais utentes, bastará que um
deles se inscreva indicando o número de pessoas que o acompanham.
Artigo 10.º
Entradas e saídas do Parque
Os utentes do Parque podem entrar e sair a qualquer hora do dia ou da noite, desde que respeitem o
período de silêncio estipulado, não sendo permitida a circulação de qualquer tipo de viatura durante
esse período, salvo no exterior do Parque.
Artigo 11.º
Registo
1. O registo efetua-se em impresso próprio, conforme o anexo I do presente regulamento, contendo
a data de chegada, a data prevista para a saída, bem como todos os elementos identificativos do

utente, do seu agregado familiar e/ou acompanhantes, do material que constituirá o seu
acampamento e do material circulante a aceder ao Parque, nomeadamente, bicicletas,
automóveis, motas, motorizadas e atrelados.
2. No ato do registo, é obrigatória a apresentação de documentos identificativos do utente e
acompanhantes, e sendo o caso, do livrete e registo do automóvel ou moto.
3. Após o registo, o(a) rececionista entregará os correspondentes cartões de campista e um dístico
de tenda, que deverá ser colocado em local bem visível no exterior da mesma, bem como a
respetiva ficha de identificação do material registado.
4. Os utentes e acompanhantes deverão exibir os respetivos cartões sempre que para tal forem
solicitados.
5. No caso do registo de veículos será entregue dístico de acesso ao Parque automóvel, que deverá
ser afixado de modo visível no veículo.
6. Os dísticos e cartões mencionados nos números anteriores, bem como o cartão-de-visita,
obedecem aos modelos constantes do anexo II do presente regulamento, os quais deverão ser
devolvidos aquando do pagamento da estadia, a efetuar no momento da saída do Parque.
7. Verificando-se o extravio dos dísticos e cartões elencados nos números anteriores, os respetivos
titulares incorrem num pagamento inerente ao custo dos mesmos, constante da Tabela anexa ao
presente regulamento.
Artigo 12.º
Visita
1. Para efeitos do presente regulamento, considera-se visita quem não se encontrar inscrito nos
termos previstos no artigo 11.º.
2. A entrada de visitas só se fará quando se verifiquem as seguintes condições:
a) Estar acompanhado por um utente titular no ato de registo;
b) Circular acompanhado de cartão-de-visita, previamente solicitado na receção.
c) A entrada de visitas poderá ocorrer fora do horário de funcionamento da receção, caso
ocorram situações que o justifiquem.
3. Se a visita pretender pernoitar na instalação do utente titular, deverá comunicá-lo à receção e
proceder ao respetivo pagamento.
4. A visita que pernoite e pretenda abandonar o Parque, deverá fazê-lo até às doze horas da manhã
seguinte, caso pretenda permanecer terá que respeitar o previsto no Regulamento de Cobrança e
Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas, acessível através da hiperligação www.cmproencanova.pt, pagando o valor equivalente a crianças/adultos.
5. A visita deve preencher, na receção um pequeno formulário, do qual devem constar apenas os
elementos identificativos.

6. Todos os visitantes estão sujeitos ao cumprimento do disposto no presente regulamento.
Artigo 13.º
Recusa ou interdição de registo
Serão recusados pedidos de registo sempre que se detete que os utentes:
a) Tem a sua entrada suspensa ou proibida em resultado do seu comportamento em anterior
utilização neste Parque ou conste das listas da Federação Portuguesa de Campismo, Parques
Privados e Parques Municipais;
b) Indiciem estados de embriaguez;
c) Sejam portadoras de doenças infecto-contagiosas ou que de qualquer forma possam prejudicar a
ordem sanitária;
d) Sejam portadoras de armas de fogo, de pressão de ar ou outras, salvo as autoridades policiais
quando devidamente identificadas;
e) Sejam devedores, por qualquer título, do próprio Parque.
Artigo 14.º
Admissão de animais
1. Só é admitida a entrada, e permanência, de animais de companhia, desde que sejam cães-guia e
reúnam as seguintes condições:
a) Possuam o respectivo boletim sanitário devidamente atualizado e não apresentem sinais
evidentes de ectoparasitas;
b) Os seus dejetos sejam removidos para local apropriado pelos donos;
c) Não representem perigo para os utentes ou trabalhadores.
2. A admissão de cães-guia carece de autorização prévia do responsável do Parque, que deverá ter
em consideração as normas de higiene e segurança.
3. Quaisquer estragos ou danos provocados pelos cães-guia admitidos serão da única e exclusiva
responsabilidade do dono.
4. O responsável pelo Parque reserva-se o direito de ordenar a expulsão de cães-guia, sempre que
estes prejudiquem a tranquilidade e a ordem pública.
5. Os cães-guia devem estar presos a uma trela não superior a 2 metros, quando se encontrem fora
da instalação do utente, não podendo em caso algum andar à solta.
6. O não cumprimento do previsto nos números anteriores é passível de ser sancionado, conforme
previsto no n.º 2 do artigo 27.º.

Artigo 15.º
Utilização dos Bungalows
1. Os Bungalows devem ficar livres até às 12h00 do dia de saída, fazendo-se a ocupação a partir das
16h00.
2. Em cada Bungalow existe uma lista de equipamentos, que deverá ser confirmada/reclamada
pelos utentes no momento da ocupação, sob pena de se considerarem responsáveis pelo
equipamento em falta.
3. O utente é responsável pelo asseio e bom estado de conservação do mobiliário, loiça, roupa,
eletrodomésticos e outro equipamento, bem como do edifício que lhe for atribuído.
4. Só é permitida a entrada de viaturas para carga e descarga de material, podendo permanecer
neste espaço reservado aos Bungalows, mediante o competente pagamento, constante da tabela
anexa ao presente regulamento, mas apenas em situações a ponderar pelo responsável do
Parque.
5. É igualmente, permitida a entrada de veículos adaptados, no espaço mencionado no número
anterior.
6. Embora a capacidade máxima dos Bungalows seja de 6 pessoas, em casos excecionais, a
considerar pelo responsável do Parque, poder-se-á admitir uma pessoa a mais, mediante
pagamento, e cuja acomodação será da inteira responsabilidade do utente do Bungalow em
causa.
Artigo 16.º
Circulação e estacionamento de veículos automóveis
1. O estacionamento de veículos particulares dentro do Parque só é permitido em casos excecionais,
devidamente autorizados pelo responsável do Parque e nas áreas expressamente indicadas para o
efeito.
2. A circulação de veículos particulares dentro do Parque deve limitar-se única e exclusivamente a
cargas e descargas de equipamento e bagagem, devendo respeitar a velocidade máxima
permitida, a qual não poderá exceder os 10Km/h.
3. Todo o veículo que não for registado, ou não tiver uma autorização especial emitida pelo
responsável do Parque, não poderá circular ou estacionar no mesmo. Sendo encontrado algum
veículo nestas circunstâncias, será feita a respetiva comunicação à entidade competente.
Artigo 17.º
Material desocupado
1. O utente que deixar material desocupado, por período superior a 24 horas, fica obrigado a
informar os serviços da receção à saída do Parque.
2. Considera-se material abandonado, todo aquele que se encontre numa das seguintes situações:

a) Material por identificar;
b) Em mau estado de conservação;
c) Não tenha sido retirado nos prazos previamente fixados, pelos responsáveis do Parque.
3. Sempre que o proprietário do material for conhecido, será o mesmo avisado, por carta registada
com aviso de receção, para que proceda ao pagamento das despesas inerentes aos
procedimentos decorrentes do abandono do material (remoção e abandono).
Artigo 18.º
Perda de material
1. O material abandonado será removido pelos serviços do município e depositado em local
apropriado, por um período máximo de 30 dias, contados a partir da notificação mencionada do
artigo anterior.
2. Findo o prazo indicado no número anterior, o material ficará ao dispor do Município de Proençaa-Nova.
3. O material removido poderá ser reclamado e levantado pelo seu proprietário dentro do prazo
referido no n.º 1 e sempre que se cumpram as seguintes condições:
a) Fazer prova de que o material lhe pertence;
b) Ter pago as despesas respeitantes à remoção e guarda do material.
Secção II
Dos direitos e deveres dos utentes do Parque
Artigo 19.º
Direitos dos utentes
Constituem direitos dos utentes:
a) Utilizar as respetivas instalações e serviços, de acordo com o disposto no presente regulamento;
b) Conhecer previamente os preços de utilização praticados no Parque;
c) Obter o comprovativo de cada pagamento efetuado;
d) Obter a apresentação deste regulamento para consulta;
e) Obter a apresentação do livro de reclamações.
Artigo 20.º
Formalidades das reclamações
As reclamações apresentadas pelos utentes do Parque só serão consideradas se estes indicarem os
seguintes elementos:
a) Nome completo;
b) Domicílio;

c) Documento de Identificação.
Artigo 21.º
Deveres dos utentes
1. Constituem deveres e obrigações dos utentes do Parque:
a) Cumprir rigorosamente todas as disposições deste regulamento, bem como, aceitar,
disciplinadamente, as instruções dos responsáveis pelo bom funcionamento do Parque;
b) Agir com a maior correção e civismo nas relações com os trabalhadores do Parque e demais
utentes, respeitando o período de silêncio estabelecido, não fazendo uso de televisões,
telefonias, ou outros instrumentos em situações que perturbem o repouso dos outros utentes;
c) Entregar, na receção, dentro do horário de funcionamento, todos os objetos achados dentro
da área do Parque, os quais serão devidamente descriminados em livro próprio, com a
identificação do dia, hora e da pessoa que os encontrou;
d) Não introduzir pessoas no Parque, sem autorização do responsável pelo seu funcionamento;
e) Apresentar os documentos de identificação ou os recibos comprovativos do pagamento dos
preços, sempre que estes lhe sejam solicitados pelos responsáveis do Parque;
2. Os utentes devem cumprir, em especial as seguintes regras:
a) Cumprir os preceitos de higiene adotados neste regulamento, especialmente os referentes ao
destino do lixo, de águas sujas e de sanitas químicas, à lavagem e secagem de roupas, à
admissão de animais e à prevenção de doenças contagiosas;
b) Manter o Parque e os equipamentos neles instalados em bom estado de conservação, higiene
e limpeza;
c) Não acender fogo, exceto quando forem utilizados equipamentos para cozinhar alimentos
autorizados para o efeito pelo responsável do Parque, e cumprir as demais regras de
segurança contra riscos de incêndio em vigor no mesmo;
d) Cumprir a sinalização do parque e as indicações do responsável pelo seu funcionamento no
que respeita à circulação e à paragem de veículos;
e) Não implantar estruturas fixas ou proceder à pavimentação do solo.
Secção III
Proibições
Artigo 22.º
Utilização
É proibida a utilização de Bungalows e a permanência de tendas no Parque por um período superior
a trinta dias seguidos e/ou noventa dias interpolados em cada ano civil.

Artigo 23.º
Condutas proibidasprPoibida
1. Sem prejuízo de outras proibições previstas no presente regulamento, está interdito aos utentes
do Parque:
a) Fazer propaganda política, religiosa e comercial ou praticar publicamente qualquer culto;
b) Exercer qualquer forma de atividade profissional, com exceção dos casos de assistência a
doentes ou sinistrados;
c) Efectuar subscrições ou qualquer peditório sem autorização prévia do responsável do Parque;
d) Transpor ou destruir as vedações existentes no Parque;
e) Desperdiçar água, nomeadamente deixando torneiras abertas sem aproveitamento da mesma;
f) Edificar ou erguer quaisquer tipos de vedações ou toldos que não sejam parte integrante dos
meios de campismo;
g) Danificar, por qualquer modo, as infraestruturas existentes;
h) Praticar jogos com arremesso de bola ou outros instrumentos, ou andar de bicicleta, fora dos
locais expressamente designados;
i) Abandonar candeeiros ou fogões em funcionamento.
2. De forma a proteger o ambiente natural do Parque e a assegurar o lazer dos seus utentes, é
estritamente proibido:
a) Destruir ou danificar árvores e demais vegetação, cortando-os ou perfurando-os,
nomeadamente através do uso de cordas, arames ou outro material, sem serem revestidos de
borracha, bem como utilizá-los para apoio de redes, lonas ou similares, baloiços, espias de
fixação de tendas ou coberturas;
b) Fazer escavações no terreno.
3. No relacionamento com os trabalhadores do Parque não é permitido aos utentes:
a) Exigir dos mesmos qualquer tipo de serviço não contido nas suas funções;
b) Entrar em zona reservada ao funcionamento dos serviços;
c) Desrespeitar as ordens dos responsáveis.
Artigo 24.º
Preceitos de segurança e higiene
1. Visando garantir a segurança dos utentes do Parque é proibido:
a) Utilizar cabos eléctricos que atravessem os arruamentos;
b) Enterrar cabos eléctricos.
2. Pretendendo assegurar condições higiénico-sanitárias no Parque, os utentes não devem:

a) Deitar líquidos, objectos cortantes ou cinzas, nos recipientes destinados ao lixo vulgar, bem
como detritos ou desperdícios fora dos recipientes a eles destinados;
b) Deixar o local onde estiveram instalados sujo;
c) Abrir fossas ou despejar no solo, água com detritos de qualquer natureza;
d) Lavar roupa ou loiça fora dos locais destinados a esse fim;
e) Abandonar balneários e instalações sanitárias sujos e impróprios para utilização por parte de
outro utente.
Secção IV
Medidas de prevenção
Artigo 25.º
Segurança
O Parque possui os sistemas de segurança e de proteção obrigatórios, estando os seus trabalhadores
instruídos na utilização dos mesmos, bem como na tomada de medidas de prevenção e nos
procedimentos a efetuar em caso de sinistro.
Artigo 26.º
Proteção contra incêndios e administração de primeiros socorros
1. Cumpre ao utente, no momento do seu registo tomar conhecimento das medidas de proteção
contra incêndios em vigor, bem como da localização e distribuição dos extintores instalados no
Parque.
2. No Parque existem sistemas de proteção contra incêndios estando os seus trabalhadores
devidamente instruídos sobre a sua utilização, bem como sobre as medidas a tomar em caso de
incêndio.
3. Todas as instalações que possuam circuitos elétricos - atrelados -tenda ou tendas tipo Combi e
outras -, deverão ter seguro contra incêndios.
4. Os meios para fazer fogo para a confeção de alimentos deverão ser perfeitamente controlados
pelos utentes, em equipamento apropriado ou nos locais previstos para o efeito, sendo proibida
qualquer fogueira dentro do Parque.
5. O Parque possui, na sua receção, uma caixa de primeiros socorros munida do material necessário
para a administração dos primeiros cuidados em caso de pequenos acidentes.
CAPÍTULO III
Das Infrações
Artigo 27.º
Sanções
1. As infrações a este regulamento, ou às normas prescritas nas legislações em vigor, serão
apreciadas pelos responsáveis do Parque, que decidirão as medidas mais corretas a tomar.

2. Independentemente de qualquer ação judicial, e, sem prejuízo da obrigatoriedade de satisfação
imediata das indemnizações pelos danos causados em bens do património municipal, aos utentes
que desrespeitem o regulamento do Parque poderão ser aplicadas as sanções de advertência, oral
ou escrita, e de expulsão do Parque, temporária ou definitiva, conforme a gravidade das faltas
cometidas, sendo, nos casos mais graves, apreendido o documento de identificação do utente.
3. As sanções mencionadas no número anterior, são obrigatoriamente precedidas de audiência
prévia, sendo a sua aplicação da competência do responsável do Parque, devendo, contudo,
comunicar por escrito ao presidente da câmara ou vereador responsável, no dia útil
imediatamente a seguir ao da sua aplicação.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 28.º
Pagamentos
1. Os pagamentos dos serviços prestados, deverão ser efetuados durante o período de
funcionamento da receção, cujos valores constam do Regulamento de Cobrança e Tabela de
Taxas, Licenças e Outras Receitas, acessível através da hiperligação www.cm-proencanova.pt.
2. No ato do registo é cobrado ao utente o montante de 50% equivalente ao valor da estadia.
3. A utilização do Parque por um período inferior a um dia implica o pagamento correspondente ao
dia completo.
4. Os grupos, coletividades e/ou associações, poderão ser alvo de descontos especiais, segundo
critério dos responsáveis do Parque, os quais serão devidamente discriminados e afixados, sem
que tal possa ser invocado como obrigatório para os restantes utentes.
Artigo 29.º
Declinação de responsabilidade
1. A câmara municipal declina qualquer responsabilidade por acidentes, danos ou roubos, aos
utentes, devendo a responsabilidade de tais atos ser imputada aos seus autores ou
representantes legais, tratando-se de menores.
2. Não poderão ser imputadas responsabilidades à câmara municipal por danos causados por
incêndios, sismos, raios, explosões, inundações, aluimento de terras ou outro tipo de acidente
resultante de intempéries.
Artigo 30.º
Omissões e dúvidas
Os casos omissos e as eventuais dúvidas do presente regulamento serão resolvidos pelo responsável
do Parque ou, na falta deste, pelo trabalhador mais qualificado que, na altura, estiver presente no
Parque, tendo em atenção os princípios expressos no presente regulamento e na legislação em vigor.

Artigo 31.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente regulamento, consideram-se revogadas todas as disposições
constantes de regulamentos municipais que sejam contrárias às do presente regulamento.
Artigo 32.º
Publicitação e entrada em vigor
O presente regulamento será publicado no site do município, acessível através da hiperligação
www.cm-proencanova.pt, entrando em vigor 15 dias dias após a respetiva publicação, devendo ainda
ser afixado edital nos lugares de estilo.

Tabela de preços
Telefone --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,10 €/impulso
Extravio de dísticos e cartões ------------------------------------------------------------------------------------------ 2,00 €
Permanência de veículos dentro do parque ------------------------------------------------------------------ 2,50 €/dia
Permanência de veículos no parque de estacionamento em local demarcado ------------------------ Gratuito
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Id. do Requerente

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
Nome:
Morada:
Código Postal:
BI/Cartão do Cidadão:
Contacto telefónico:

Freguesia:
Válido:
Email:

/

/

Concelho:
NIF:

Objeto do Requerimento
vem requerer a V. Ex.ª, o aluguer de:

Bungalows

Parque de Campismo

Salão de Convívio

Detalhes

Reserva de Bungalows
Data de chegada
/
/
Data de saída
/
/
N.º de pessoas adultas
N.º de crianças dos 6 aos 12 anos
Quantidade de bungalows a reservar

(Crianças até aos 6 anos não pagam)
Preços com IVA por dia: De junho a setembro - €59,90
De outubro a maio - €44,90

Detalhes

Reserva para Parque de Campismo
Data de chegada
/
/
Data de saída
/
/
N.º de pessoas adultas
N.º de crianças dos 6 aos 12 anos
Quantidade de tendas / canadianas
Quantidade de tendas familiares
Quantidade de Auto Caravanas
Quantidade de Roullotes
Energia Elétrica?
Sim
Não

(Crianças até aos 6 anos não pagam)
Preços com IVA por dia:
De junho a setembro

De outubro a maio

Tendas / Canadianas

€2,20

€1,10

Tendas familiares

€2,70

€2,20

Auto caravanas

€2,20

€1,10

Roullotes

€3,30

€2,20

Energia Elétrica

Mod. BU23/00

€1,10
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Detalhes

Reserva de Salão de Convívio
Data de chegada

/

/

Data de saída

/

/

Preços com IVA por dia: €42,30
(É necessário verificar a disponibilidade do salão de convívio em caso de grupos que queiram somente a sua utilização para uma única
atividade e que não estejam alojados nos Bungalows. As pessoas que tenham alugado Bungalows e/ou tendas podem usufruir livremente
do salão.)

Pede deferimento,
Proença-a-Nova,

de

de

O requerente: ____________________________________________
Este requerimento, desde que autenticado através de uma assinatura digital qualificada, pode ser entregue em formato
digital e enviado para postodeturismo@cm-proencanova.pt
Observações:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Check-in: a partir das 16h00
Check-out: até às 12h00
Todas as reservas estão sujeitas a confirmação por parte dos serviços do Município num prazo máximo de 24
horas.
Contactos:
• Parque de Campismo - 932740007
• Posto de Turismo - 939623269
Meios de pagamento:
• Dinheiro
• Multibanco
• Cheque à ordem de Município de Proença-a-Nova
• Transferência bancária para o NIB: 0035 0672 0001 8479 5305 1
O comprovativo de pagamento deve ser enviado para postodeturismo@cm-proencanova.pt
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