
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ACAMPADA 

1. IDENTIFICACIÓ 

Totes les persones participants han de portar la seva acreditació ben visible per motius de seguretat durant 

tots els dies de l’acte. 

Només podran participar de l’acte les persones externes que hagin estat degudament acreditades per 

l’organització. 

2. PARTICIPACIÓ ACTIVA i ACTIVITATS 

És important la participació activa a les activitats proposades, des de la voluntat d’aportar i enriquir els 

espais formatius, lúdics i d’intercanvi. 

És molt important seguir les indicacions de les persones membres de l’STAFF i l’organització.  

3. PUNTUALITAT I HORA DE SILENCI 

Arribar puntuals a les activitats és absolutament necessari per a la correcta organització de l’acte. 

Per a garantir que les persones participants puguin gaudir de les activitats és obligatori el silenci a la 01:00h 

a la zona de campament. Respecteu el descans dels veïns i veïnes de la població. 

4. RESPONSABILITAT MENORS 

Les persones menors d’edat que participin a l’acte ho fan sota la responsabilitat dels monitors i monitores 

de la seva respectiva entitat d’esplai, amb coneixement i consentiment dels seus pares o tutors/es legals. 

Les entitats han de disposar de l’autorització impresa i degudament signada. 

5. MEDI AMBIENT 

Ens trobem al Parc del Castell de Montesquiu, indret amb un preuat patrimoni natural i social que cal 

protegir. 

 Respecteu l’entorn natural i la tranquil·litat de l’entorn, i gaudiu del parc. 

 No llenceu deixalles a qualsevol lloc. Utilitzeu les papereres i contenidors habilitats i separeu-les 

adequadament. 

 Utilitzeu la xarxa de camins i de pistes senyalitzada. No utilitzeu el cotxe sinó és estrictament 

necessari i no aparqueu davant les cadenes que tanquen l’accés a camins. 

6. LAVABOS  

El nombre de lavabos habilitats és limitat i cal tractar-los amb el màxim respecte possible. 

Amb tantes persones utilitzant-los cal l’ajuda de tothom per a mantenir els espais en condicions. 

7. PERTINENCES PERSONALS, DANYS I PÈRDUES 

Les persones participants són responsables de les seves pertinences en tot moment. 

Les persones participants són responsables per danys a la propietat de terceres persones resultants 

d’accions impròpies i les seves conseqüències. 


