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Tendo sempre em consideraÃ§Ã£o e atenÃ§Ã£o a evoluÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o epidemiolÃ³gica com origem no COVID-19,
nomeadamente atravÃ©s das diversas diretivas transmitidas pelas entidades pÃºblicas competentes, legislaÃ§Ã£o em vigor,
despachos dos diversos municÃ-pios com forÃ§a executiva e monitorizaÃ§Ã£o do fluxo de utentes nos parques de
campismo, o Conselho Diretivo, desde o passado mÃªs de Julho, tÃªm vindo, de forma dinÃ¢mica, a adaptar as regras de
acesso aos seus parques de campismo.

A adaptaÃ§Ã£o, pelas razÃµes e limites acima assinalados, sÃ£o necessariamente distintas, pois cada concelho e cada
parque de campismo, possui realidades diferentes. Por esta razÃ£o nÃ£o Ã© possÃ-vel a aplicaÃ§Ã£o uniforme de regras,
sejam estas mais permissivas ou, pelo contrario, mais restritivas.

Pela sua especificidade e dinÃ¢mica de implementaÃ§Ã£o, a evoluÃ§Ã£o das regras de acesso e permanÃªncia foram, a
devido tempo e pelos meios mais cÃ©leres, comunicadas aos associados.

Como foi prometido nos Comunicados Associativos, emitidos nos diversos momentos da evoluÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o
pandÃ©mica, o Conselho Diretivo, nÃ£o olvidando os deveres de cuidado e proteÃ§Ã£o dos seus associados, faria, fez e
continuarÃ¡ a fazer, todos os esforÃ§os para, neste momento Ãºnico e difÃ-cil, proporcionar aos seus associados a mais
abrangente e segura utilizaÃ§Ã£o dos seus parques de campismo.

Todavia, como facilmente se depreende, todas as medidas atÃ© ao presente deliberadas estÃ£o sujeitas Ã evoluÃ§Ã£o das
razÃµes que lhe deram origem, pelo que, a sua manutenÃ§Ã£o, evoluÃ§Ã£o ou regressÃ£o delas dependerÃ¡.

NÃ£o podÃ-amos ainda terminar, sem reconhecer e enaltecer a forma compreensiva e responsÃ¡vel da esmagadora
maioria dos nossos associados que, pesando a contrariada e frustraÃ§Ã£o na legitima expectativa em desfrutar o
campismo associativo de forma plena, compreenderam, respeitaram e ajudaram a respeitar as diversas contingÃªncias.
E, sÃ³ assim, podemos chegar a este momento e orgulharmo-nos com o Ãªxito obtido..

Lisboa, 10 de Setembro de 2020

O Conselho Diretivo
http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl

Produzido em Joomla!

Criado em: 20 September, 2020, 03:46

Clube de Campismo de Lisboa

ÂÂ

http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl

Produzido em Joomla!

Criado em: 20 September, 2020, 03:46

