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 Cada camping que você vá tem uma lista de normas a serem seguidas. Uma outra lista de regras que não 
precisa ser escrita refere-se à etiqueta. Estas são as regras que o campista aprende com o tempo na prática do 
respeito aos outros campistas, ao proprietário do camping e ao meio ambiente. Quando você estiver num 
camping, deverá obedecer as normas como também praticar uma boa etiqueta. 
 Seja um bom vizinho 
 Este é o primeiro e o mais importante item da etiqueta e abrange muitas coisas que rodeiam sua estadia 
no camping. Quando um camping está lotado significa que mais pessoas, mais VRs, mais crianças e mais animais 
domésticos estarão lá ocupando espaços comuns, ou seja, haverá menos espaços. Uma das coisas que 
gostamos quando estamos em nosso VR é de um pouco de paz e silêncio. Dá para entender que crianças fiquem 
bem animadas e barulhentas quando acampando, mas existe tempo e espaço para cada coisa. Não é todo mundo 
que adora acordar cedo ou dormir tarde, então leve em consideração que isto pode estar acontecendo com um 
dos seus vizinhos. 
 Hora de silêncio 
 Os campings têm horário para o silêncio e os campistas têm que obedecer estas horas de silêncio. Nestas 
horas de silêncio não se deve escutar o barulho de geradores ou festas barulhentas do vizinho ao lado. Se você 
chega ao camping muito cedo na manhã ou muito tarde na noite, tente diminuir a quantidade de ruídos 
necessários para que você se acomode. 
 Mantenha sua área limpa e organizada 
 No meio militar, “convocação policial” significa vasculhar sua área para mantê-la limpa e apresentável a 
maior parte do tempo. Esta é uma boa regra para os campistas. Seu vizinho, que pode estar a poucos metros, não 
vai querer que o seu lixo vá acabar em cima do piso ecológico dele. Tente manter sua área organizada e sem lixo. 
Não deixe pratos e copos de papel/plástico sobre as mesas, pois eles acabarão na área do vizinho. Lixo e restos 
de comida deixados desembalados e no lado de fora podem atrair visitantes indesejados como formigas, 
cachorros, gatos, ratos, baratas, etc: você estará aumentando a chance para que isto ocorra.              
 Fogo e fogão à lenha

Se existe restrição à fogo na sua área nunca faça um, mesmo que haja um fogão à lenha. Evite colocar 
lixo no fogão: lá só pode ter lenha. Colocando lixo lá você só está aumentando a chance de receber visitantes 
indesejáveis. Nunca retire pedaços de madeira de árvores vivas para serem usadas como lenha. Em muitos 
campings é proibido usar madeira como lenha: verifique a proibição com o guarda-camping. Alguns campings 
vendem lenha para uso nos fogões. Caso tenha usado o fogão, sempre verifique se o fogo está completamente 
apagado ao se retirar para dormir ou sair do camping. Se você é fumante, não jogue bitucas na grama: você pode 
estar iniciando um grande incêndio. 
 Instrua as crianças no faça e não faça 
 Crianças querem mesmo é se divertir, mas isto não pode ser às custas dos outros campistas. Instrua suas 
crianças para não andarem de bicicleta nas áreas dos outros campistas. Em essência você está alugando o 
espaço que você está, portanto só aquele é totalmente o seu espaço. Você deve instruir as crianças para tomarem 
cuidado ao andarem nas áreas comuns de bicicleta, skates, patinetes, etc. Quando lotados, nos campings existem 
muitas movimentações de veículos e pessoas. Portanto, atenção: ao trafegar faça-o na mais baixa velocidade que 
for possível. 
 Segurança  
 Embora a maioria dos campings sejam seguros não baixe sua guarda no quesito segurança. Não deixe 
objetos de valor desacompanhados e deixar sua porta aberta ou destravada é procurar problemas. Guarde com 
cuidado bicicletas, patinetes, vídeo-games, ferramentas, etc, para que as mesmas não sejam fruto de roubo de 
campistas nada honestos. 

Controle seus animais de estimação 
 Animais de estimação e campistas andam juntos, mas não pense que todo mundo é amante destes 
animais. Se você levou animais junto contigo para acampar é sua obrigação controlá-los. Primeiro procure se 
cientificar sobre as regras de acampamento para os animais de estimação. Seu cachorro não deve nunca estar 
fora sem uma coleira com correia. E mesmo com esta coleira com correia eles não podem invadir o espaço do seu 
vizinho. Procure usar as áreas designadas para animal doméstico e sempre limpe qualquer dejeto por ele gerado. 
Controle o latido do seu cachorro. Já presenciei um dia de latido total quando um vizinho saiu para um passeio e 
deixou seu cachorro sozinho na sua área de camping. Não se surpreenda se você for convidado a se retirar se 
não for capaz de controlar seu cachorro. 

Respeite o meio ambiente 
 Existe uma porção de lugares bonitos que podemos visitar em nossas viagens com VR e é nossa 
responsabilidade protegê-los durante a nossa estadia. Não jogue lixo nos riachos, rios e lagos. Não faça uma 
fogueira se é proibido fazer fogueira. Nunca descarregue seus tanques de água servida ou de detritos por aí, a 
menos que seja em pinicões ou fossas apropriadas para tal. Sempre deixe o lugar que você ocupou no camping 
da mesma ou melhor forma que você encontrou ao chegar. 
 Registro de problemas 
  Todo camping tem um responsável, proprietário ou guarda-camping. Se você teve algum problema com 
outro campista ou funcionário do camping, você precisa registrar o ocorrido para que o responsável tome as 
medidas cabíveis. 
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