Car Camping
O Car Camping permite aos festivaleiros estacionarem o carro junto à sua
tenda para maior comodidade e conforto. O passe Car Camping é vendido
separadamente do passe de acesso de cada pessoa ao Festival. Ou seja, cada
pessoa deverá ter o seu passe de 3 dias e quem quiser usufruir do Car
Camping terá que adquirir o passe correspondente.
1. Os lugares de Car Camping têm cada um 8×4 metros. Os campistas poderão
ter a sua caravana ou o seu carro + tantas tendas quantas caibam nesse espaço
(desde que respeitem as regras do Camping).
2. Poderão acampar um máximo de 5 pessoas (que usarão uma pulseira car
camping pessoal e intransmissível) por cada lugar de Car Camping. Estas
pessoas terão uma pulseira própria de acesso ao Car Camping, que será
colocada aquando da entrada.
3. Por razões de segurança, nomeadamente risco de incêndio, a zona de Car
Camping não é arborizada, pelo que não tem sombra.
4. O horário de chegada para entrada na área de Car Camping será de 18 a 21
de julho, das 10h00 às 24h00.
5. Para entrar com o carro nesta área os campistas terão que ter adquirido o
respetivo passe Car Camping. Todos os elementos do grupo a acampar nesta
área (máximo 5) terão que ter adquirido também um passe para os 3 dias do
Festival.
6. A(s) tenda(s) têm que ser montada(s) junto ao carro, podendo depois
circular-se livremente dentro do espaço de campismo.
7. Por razões de segurança, não é permitida a saída e reentrada de caravanas
ou carros nesta área. A partir do momento de entrada nesta área do campismo,
a caravana ou carro fica imóvel nesse lugar até ao final do festival. No
entanto, se o campista precisar de sair mais cedo, deverá informar a equipa de
Staff, de modo a que possam ajudá-lo a sair de forma segura. A caravana ou o
carro não poderá voltar a entrar na área de Car Camping a partir do momento
que saia de lá.
8. Por razões de segurança, todas as caravanas e todos os carros para o Car
Camping serão verificados à chegada antes de entrarem. Todos os itens não
autorizados no campismo serão retidos para que os veículos possam entrar.
Aplicam-se as mesmas restrições do restante campismo.

9. Após a verificação dos veículos, será entregue um dístico que terá o nome,
contacto e matrícula da caravana ou carro do possuidor do passe de Car
Camping. Este dístico terá que ser integralmente preenchido e ficar colocado
em local visível no veículo sempre e até ao final do festival.
10. Se um grupo de pessoas vai ficar a acampar no festival com mais do que
uma caravana ou carro, terão que chegar e entrar todos juntos, de forma a
estacionarem e acamparem em lugares contíguos. Quem chegar mais tarde
pode estacionar no próximo lugar de Car Camping que estiver livre e instalarse lá. Cabe aos possuidores do passe de Car Camping e ao respetivo grupo
coordenarem-se entre si de forma a ficarem em lugares juntos, se assim o
pretenderem.
11. Apenas é autorizado um carro ou caravana por cada lugar de Car
Camping.
12. O número de lugares do Car Camping é limitado.

Park & Tent
Os portadores de bilhete diário podem também adquirir campismo com
estacionamento para estadia de 1 noite no Festival em zona própria. O Park &
Tent permite aos festivaleiros estacionarem o carro junto à sua tenda para
maior comodidade e conforto. O passe Park & Tent é vendido separadamente
do bilhete de acesso de cada pessoa ao Festival. Ou seja, cada pessoa deverá
ter o seu bilhete diário e quem quiser usufruir do Park & Tent terá que o
adquirir. A zona de Park & Tent é uma área separada própria, não dá acesso
ao Camping geral do Festival.
1.Cada lugar de Park & Tent tem 8×4 metros. Os campistas poderão ter no seu
lugar, até 5 pessoas e quantas tendas caibam nesse espaço (desde que
respeitem as regras do Camping).
2. Por razões de segurança, nomeadamente risco de incêndio, a zona de Park
& Tent não é arborizada, pelo que não tem sombra.
•
•
•
•

3. O horário de chegada para entrada na área de Park & Tent diário será:
Dia 18 – Check in a partir das 12h – check out Dia 19 até às 11h
Dia 19 – Check in a partir das 12h – check out Dia 20 até às 11h
Dia 20 – Check in a partir das 12h – check out Dia 21 até às 11h
4. Para entrar com o carro no Park & Tent os campistas terão que ter adquirido
o upgrade correspondente. Todos os elementos do grupo a utilizar esta área
terão que ter adquirido também o respetivo bilhete para o dia do Festival.

•

5. Na bilheteira do festival será entregue um dístico que terá o nome, contato e
matrícula do carro do possuidor do passe de Park & Tent, e que terá que ser
integralmente preenchido e ficar colocado em local visível no veículo. Será
feita a vistoria ao veículo aquando da entrada no local de Park & Tent.

•

6. A(s) tenda(s) têm que ser montada(s) junto ao carro, podendo depois
circular-se livremente dentro do espaço do Park & Tent.

•

7. Por razões de segurança, não é permitida a saída e reentrada de carros nesta
área. A partir do momento de entrada nesta área do Park & Tent, o carro fica
imóvel até o check out. No entanto, se o campista precisar de sair mais cedo,
deverá informar a equipa de Staff, de modo a que possam ajudá-lo a sair de
forma segura. O carro não poderá voltar a entrar na área de Park & Tent a
partir do momento em que saia de lá.

•

8. Por razões de segurança, todos os carros para o Park & Tent serão
verificados à chegada antes de entrarem. Todos os itens não autorizados no
Campismo serão retidos para que os veículos possam entrar. Aplicam-se as
mesmas restrições que às restantes modalidades de Campismo.

•

9. Se um grupo vai ficar a acampar no festival com mais do que um carro,
terão que chegar e entrar todos juntos de forma a estacionarem e acamparem
em lugares contíguos. Quem chegar mais tarde pode estacionar no próximo
lugar de Park & Tent que estiver livre e instalar-se lá. Cabe aos possuidores
do passe de Park & Tent e ao respetivo grupo coordenarem-se entre si de
forma a ficarem em lugares juntos, se assim o pretenderem.

•

10. Apenas é autorizado um carro por cada lugar de Park & Tent.

•

11. O número de lugares do Park & Tent é limitado.

