Normas de Campo
O Pedra Amarela Campo Base situa-se em pleno Parque Natural Sintra-Cascais, numa área
pertencente ao Regime Florestal Parcial da Serra de Sintra pelo que o condicionamento de acessos,
de circulação e de permanência estão sujeitos à Legislação em vigor. Sendo um campo destinado
sobretudo a crianças e jovens, e inspirado no movimento fundado por Baden Powell, sob os princípios
do respeito pela natureza e do civismo, os utilizadores devem respeitar um conjunto de normas:
1.

As instruções dadas pelos responsáveis e monitores do Campo, relativamente ao uso do
espaço e dos equipamentos, devem ser obedecidas.

2.

Os utilizadores e visitantes devem respeitar o decoro público na linguagem, no gesto e na
apresentação. É interdita a apresentação em tronco nu.

3.

É interdito o consumo de álcool e tabaco.

4.

É devido respeito aos símbolos nacionais e associativos, bem como à celebração de
cerimónias associativas ou religiosas.

5.

Só é permitido a realização de actividades nos locais indicados para o efeito, sendo que todas
estas requerem enquadramento por um monitor de campo.

6.

É proibido fazer fogo excepto se expressamente autorizado pela Direcção do Campo. A
realização de fogueiras só é permitida, para confecção de refeições, no equipamento
disponibilizado para o efeito e segundo as instruções dadas pela Direcção, e de acordo com
Capítulo IV e V do Decreto-Lei n.º124/2006 no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta contra Incêndios.

7.

Não é permitido o corte, abate ou poda de qualquer árvore e/ou arbusto, nem quaisquer
actividades que impliquem a utilização de árvores e/ou arbustos como suporte ou apoio de
equipamentos, infra-estruturas e/ou jogos, dentro ou fora das zonas de acampamento, sem
autorização expressa da Direcção.

8.

A circulação de viaturas ligeiras carece de pedido de autorização à Direcção e será concedida
apenas para efeitos de carga e descarga de bens e alimentos. O máximo de velocidade
permitido é de 10 Km/h em qualquer zona do PACB e por qualquer tipo de viatura, incluindo
bicicletas.

