Este manual foi criado para orientar os campistas sobre a sua participação na área do camping.
Por favor, leia-o atentamente. Abaixo, estão contidas informações muito importantes:
1. LOCAL:
O evento será realizado na Cabanha São Rafael, situada à Rodovia BR 277, km 142 – Balsa
Nova / PR.
2. CRONOGRAMA GERAL:
2.1 MONTAGEM:
A montagem das estruturas (BARRACAS E/OU TRAILERS) particulares dentro da área do
camping, deverá ser efetuada utilizando única e exclusivamente a área delimitada, não podendo
ocupar áreas vizinhas, mesmo que momentaneamente. Confira a planta do camping no item
2.4.

2.2 REALIZAÇÃO:
A área do camping estará disponível para ocupação a partir do dia 12 de fevereiro de 2019 terça-feira, obedecendo o seguinte cronograma:

a) 12/02/2019 (terça-feira), das 9h00 às 18h00
b) 13/02/2019 (quarta-feira), das 9h00 às 18h00
c) 14/02/2019 (quinta-feira), das 9h00 às 18h00
d) 15/02/2019 (sexta-feira), das 9h00 às 18h00
e) 16/02/2019 (sábado), das 9h00 às 18h00
f)

17/02/2019 (domingo), até às 17h00 – APENAS SAÍDA (check-out)

Caso o participante do camping chegue fora deste horário pré-estipulado, deverá
solicitar
a
entrada
com
antecedência,
através
do
e-mail
financeiro@cabanhasaorafael.com.br e confirmar pelo telefone 41 3264. 6292
A entrada de animais será permitida única e exclusivamente mediante apresentação de
GTA válida.
O evento será realizado nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2019, nos seguintes horários:
a)

15/02/2019 (sexta-feira), das 08h30 às 19h00.

b)

16/02/2019 (sábado), das 08h30 às 00h00.

c)

17/02/2019 (domingo), das 08h30 às 14h00.
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2.3 DESMONTAGEM DO CAMPING:
A desmontagem para campistas poderá ser realizada até o dia 17/02/2019.

O veterinário da SEAB-PR estará à disposição para emissão de GTA DE RETORNO, no
ESCRITÓRIO DE REMATES, na sexta-feira, sábado e domingo, pela manhã das 9h às 11h e
à tarde das 14h às 17h.

Tendo em vista a necessidade de desocupar a CABANHA SÃO RAFAEL e atender aos prazos
previstos para entrega, informamos que a retirada total de todos os materiais da área do
camping deverá ocorrer impreterivelmente até às 17h do dia 17/02. Não poderá ocorrer
qualquer retirada que atrapalhe o bom andamento do evento antes do seu encerramento oficial.
2.4 PLANTA DO CAMPING:
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3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1 Os exames exigidos são: Exame de Anemia Infecciosa, Exame de Mormo, Comprovante de
vacinação de influenza, cópia autenticada do Comprovante de Registro do Animal e GTA (Guia
de Transporte do Animal).
Código do Evento para GTA: 26089 - 19ª Credenciadora de Inéditos ao Freio de Ouro e
24º Remate Anual São Rafael.
3.2. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO - Para permanência na área do camping,
todos os campistas deverão estar portando documento de identificação com foto.
3.3. DOCUMENTO DE MENORES - Menores somente poderão permanecer acompanhados de
pais ou responsável com documentos comprobatórios.
4. LIMPEZA:
A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO obriga-se a manter a limpeza nas áreas comuns durante e
após a montagem, recolhendo o lixo nos locais próprios estabelecidos, comprometendo-se com
a apresentação e visual do local do camping, compromisso esse extensivo aos campistas.
4.1 LIMPEZA DA ÁREA DELIMITADA
Após a ocupação do espaço, cada campista será responsável pela limpeza do seu espaço.
Recolhendo os resíduos e alocando-os nos locais indicados. O lixo deverá ser separado em
orgânico e reciclável e armazenado nas lixeiras destinadas a tal fim.
5. CREDENCIAMENTO
5.1 CREDENCIAIS DE CAMPISTA:
A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO fornecerá pulseira para acesso de pessoas para área do
camping, as quais deverão ser retirados no dia 12 de fevereiro de 2019, das 09h00 às
17h00, na Portaria da Cabanha São Rafael.
As pulseiras deverão permanecer todo tempo na pessoa até o check-out. *Pessoas sem
pulseira adequada não terão acesso à área do camping.
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5.2 ACESSO AO EVENTO:
Terão acesso ao local do evento pessoas com pulseiras em perfeitas condições, e não serão
repostas em caso de extravio.
Animas somente terão acesso liberado mediante apresentação de GTA válida.
Em caso de utilização de outro tipo de transporte, como taxi ou carona, informar através
do e-mail financeiro@cabanhasaorafael.com.br, nome completo, RG e cargo. Em caso de
utilização de motocicleta, informar modelo e placa e nome e RG do condutor.
Veículos, pedestres ou motocicletas não identificados, não terão acesso ao local do evento.
O acesso será exclusivamente dentro do seguinte período:
a) 12/02/2019 (terça-feira), das 09h00 às 18h00;
b) 13/02/2019 (quarta-feira), das 09h00 às 18h00;
c) 14/02/2019 (quinta-feira), das 08h00 às 20h00;
d) 15/02/2019 (sexta-feira), das 07h00 às 20h30;
e) 16/02/2019 (sábado), das 07h00 às 20h30;
f)

17/02/2019 (domingo), das 08h00 às 17h00.

Após credenciados, o acesso será liberado em todos os horários até o término do evento.
Veículos sem adesivo, não terão acesso.
6. REGRAS GERAIS:
Para o bom andamento do evento e do acampamento, visando o bem coletivo, foram definidas
regras. Estas regras deverão ser seguidas por todos os participantes.
6.1 - Convivência e Permanência
•
•
•
•
•

Favoreça a boa vizinhança com silêncio nas áreas de barracas.
Após às 23h não serão permitidos ruídos sonoros elevados na área do camping, visando o
bem-estar dos animais.
Trate seus vizinhos com respeito.
É permitido acampar estritamente na área delimitada de sua barraca, a qual nossa equipe
irá auxiliá-lo nesta ocupação, caso necessário.
Somente cães-guia de deficientes visuais são permitidos.
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•
•
•
•
•

Banheiros são de uso comunitário e estarão a sua disposição. Utilize-os lembrando-se que
além de utilizá-lo novamente, outros também o farão.
Carros somente poderão ser estacionados nas áreas indicadas e delimitadas.
Não será permitido permanecer nos veículos estacionados fora da área do camping.
Não será permitido qualquer tipo de publicidade no camping ou estacionamento.
Em caso de saída, o retorno somente será possível se o veículo estiver devidamente
credenciado (com adesivo).
6.2 - Alimentos e Bebidas

A partir de quinta-feira, haverá várias opções de alimentação, com preços variados, tendo como
forma de pagamento dinheiro ou cartão. Você poderá levar seus mantimentos necessários para
sua permanência no camping. Para sua maior comodidade e bem-estar, caso efetue consumo
de álcool, aprecie com moderação.
6.3 - Meio Ambiente
Existe sempre uma escolha: ser a mudança que você deseja ver no mundo ou permanecer
batendo na mesma tecla. Vamos cuidar do nosso meio ambiente em todo tempo. Colabore!
•
•
•

Preserve o meio ambiente jogando lixo e resíduos nos locais adequados.
É proibido cavar, abrir valetas de drenagem, nivelar, retirar vegetação ou abrir novas áreas
de barraca.
Reiterando: Colabore e não jogue lixo, nem mesmo orgânico, em local inapropriado, nem
mesmo enterre restos de alimentos.
6.4 - Segurança, lei e ordem

A Cabanha São Rafael pratica a política de tolerância zero a drogas! É proibido portar,
consumir, comprar e/ou vender drogas, tanto na área do evento, quanto no camping.
Para evitar qualquer transtorno, deve-se observar que:
•
•

•
•

A equipe de segurança poderá inspecionar qualquer veículo caso necessário.
A Cabanha São Rafael conta com segurança do tipo patrimonial na área de camping.
Entretanto, em nenhuma circunstância, a organização do evento responsabilizar-se-á por
objetos desaparecidos.
Visando o bom andamento do evento e bem coletivo dos participantes, a organização se
reserva o direito de adequar as regras e disposição dos espaços a qualquer momento.
Não serão permitidos os seguintes itens:
o Droga ilícita;
o Qualquer tipo de arma;
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o
o

Pular ou escalar cercas ou qualquer outra estrutura;
Qualquer atividade não autorizada pela entidade organizadora é proibida,
incluindo venda ou promoção de qualquer tipo.

7. GUIA DE SERVIÇOS:
Fabiane Moraes (41) 3264-6292 | 98513-1960 | financeiro@cabanhasaorafael.com.br
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