Regulamento do Campo - CEADA

1. A marcação do campo deverá ser feita através do preenchimento da ficha de inscrição
disponível no sitio da internet http://ceada.cne-escutismo.pt.

2. Os membros do Staff usam o lenço do Campo, verde debruado com duas lista douradas.

3. O campo está inserido no Parque Natural da Serra da Arrábida, obedece a regras que têm
de ser rigorosamente cumpridas.

4. Antes de montar o acampamento deverão tomar conhecimento através da visualização do
mapa do campo dos locais onde há água, lavatórios, lava-loiça, sanitários, duches,
estaleiro e outros pontos do campo relevantes.

5. Deverão apenas ocupar a área estipulada pela equipa de Staff.

6. O silêncio obrigatório das 24:00h às 8:00h. Se o grupo chegar ao campo durante a hora do
silêncio obrigatório, deverá respeitá-la evitando barulho durante as montagens.

7. Aquando a montagem das tendas, mesmo em caso de chuva, é expressamente proibido
fazer regos à volta das tendas. No caso das construções também é expressamente
proibido realizar “buracos” salvo a autorização de algum responsável do campo.

8. As cercas em madeira existem para proteção dos escuteiros. Não têm como função servir
de encosto, banco ou apoio a construções.

9. O campo dispõe de sanitários. A manutenção dos sanitários é atribuída aos grupos de
acordo com a taxa de ocupação do campo.

10. O campo não tem nenhuma zona própria para a recolha do lixo. Todo o lixo produzido
deverá ser levado pelo grupo para o contentor do lixo mais próximo que fica a caminho de
Azeitão.

11. É Proibido Fazer Fogo – Existe um assador geral do campo que fica junto a casa do
furo. O lume deverá ser imediatamente extinto após o fim da utilização recorrendo à água
existente no local. Fora da época de incêndios existem locais próprios no campo onde
se tolera a realização de pequenas fogueiras. A tolerância será sempre condicionada à
autorização do Staff de Campo.

12. As construções produzidas pelos grupos deverão ser totalmente desmontadas e a
madeira reposta no local onde estava anteriormente.

13. A todos os grupos é atribuída uma tarefa para melhorar o campo. Essa tarefa tem a
duração média de uma hora e é designada pelo E. Staff do campo.

14. A circulação de viaturas no campo é condicionada. Só com permissão do Staff de campo
é que as viaturas poderão circular para além das cancelas.

