@CAS

DECISÃO DA DIRECÇÃO

Proposta de Sócio

APROVADO

NÃO APROVADO

1 Quota = 2 Sócios

Nº SÓCIO 1º Titular: ________

(Valor
Valor: €36 = €12Joia+€24Quota Anual )

Nº SÓCIO 2º Titular: ________
Data __ / __ / _______
______
DIRECÇÃO

________________
1º TITULAR
Nome* _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Localidade _______________________________
______________
E-mail* _________________________________
______________________________________

Tel _____________________ Telm* ______________________
___________________
Data de Nascimento: _____ / ____ / _________

matrícula autocaravana /similar:_______________
/similar

2º TITULAR
Nome* ______________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________
_________________________________

Tel _____________________ Telm* ______________________
Data de Nascimento: _____ / ____ / _________

*Eu
Eu abaixo assinado, declaro que defendo as Regras Básicas do autocaravanismo
( http://www.cas-autocaravanismo.com/autocaravanismo/regras
autocaravanismo.com/autocaravanismo/regras-basicas
basicas )

Política de Privacidade* Autorizo que os meus contactos pessoais sejam disponibilizados a outras entidades ligadas ao
autocaravanismo ou a empresas com quem o clube mantém protocolos: SIM

NÃO

Termo de Responsabilidade*Ao participar em qualquer evento organizado pelo Clube Autocaravanista Saloio
(CAS), tomo conhecimento que o Clube CAS),os elementos da Organização e a Direcção do CAS, não se responsabilizam por qualquer dano ou incidente que possa ocorrer durante um evento aurocaravanista. SIM

*Preenchimento Obrigatório, sem o qual, a Inscrição NÃO será aceite.
*(assinatura do 1º Titular)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
*(assinatura do 2º Titular)
________________________________________________________________

Imprima, preencha e envie para: geral@cas--autocaravanismo.com ou para: Rua da Escola, nº 11 – Salgados 2640-577 Mafra

Regras Básicas do Autocaravanismo
Imprima
Imprima e Ofereça aos Amigos

Para que o autocaravanismo seja bem acolhido, todos os autocaravanistas devem demonstrar respeito pelos outros
condutores, pelo meio ambiente e pelas populações que visitam.
Devem por isso seguir algumas regras de boa conduta.
Para começar, a condução de uma autocaravana deverá ser especialmente adequada e adaptada às características do
veículo e carga transportada, bem como às condições de circulação (estado da via e condições meteorológicas).
Deve dar-se particular atenção à distância ao veículo da frente e utilizar ativamente os piscas, para facilitar as
ultrapassagens dos veículos que circulem na mesma faixa de rodagem.
A escolha de um espaço de estacionamento deverá ter sempre em conta:
• O respeito pela preservação visual de monumentos, de igrejas, de espaços comerciais ou de outros espaços
considerados nobres;
• O respeito pela manutenção das distâncias mínimas necessárias à boa e fácil circulação de outros veículos e peões;
• As necessidades previsíveis dos outros condutores, sobretudo quando está em causa a escolha de espaços muito
desejados por todos, sobretudo para estacionamento por períodos mais prolongados (pernoita);
• Nunca ocupar o espaço exterior à autocaravana com qualquer elemento de campismo (toldo, mesa, cadeiras,
fogareiros, etc.), a não ser nas circunstâncias em que tal é também legal e expressamente permitido, (parques de
campismo, parques de merendas, zonas de laser, etc.);
• O respeito pelo tempo máximo de permanência permitido no local de estacionamento.
Na utilização da autocaravana para pernoita no espaço público, deve ter-se em conta:
• Não utilizar equipamentos (gerador, televisão, rádio, etc.) em situações ou em horários das quais possa resultar
incómodo para as populações ou para outros utilizadores do mesmo espaço;
• Vigiar adequadamente os animais domésticos para evitar a produção de sujidade ou de ruído que incomode os
residentes;
Durante as operações de manutenção e reabastecimento da autocaravana, há que ter em conta:
• A descarga das águas utilizadas (águas cinzentas e negras) deve ser efetuada nos locais apropriados, tais como
áreas de serviço dedicadas às autocaravanas. Na falta destas recorra a estações de serviço ou a instalações sanitárias
públicas ou privadas;
• Garantir a boa higiene final do espaço utilizado para a descarga;
• Nunca utilizar as vulgares 'sarjetas', já que a maioria, não conduzindo a estações de tratamento, drena diretamente
para as redes pluviais e para os cursos de água;
• Os lixos domésticos devem ser colocados em sacos e depositados nos locais previstos para tal; sempre que possível
faça a selecção do seu lixo.
• Durante a circulação da autocaravana todas as válvulas de descarga do veículo devem estar bem fechadas;

É muito import[nt_ qu_ os [uto][r[v[nist[s ]ompr__n^[m qu_ [ práti][ ^_ qu[isqu_r [titu^_s m_nos
]orr_t[s ]ontri\ui p[r[ ^ifi]ult[r [s ]on^içõ_s ^_ []_ssi\ili^[^_ _ ^_ r_]_ção _m muitos lo][is.

Pratique um autocaravanismo responsável e contribua para a boa imagem desta forma de turismo !

