REGULAMENTO: Camping Nacional Bruxo
Regras do Evento
A essência do paganismo é a diversidade, mas uma das conseqüências disso é o fato de que nem sempre podemos
supor que todos partilham das mesmas idéias sobre o que configura um comportamento aceitável. Pedimos que
usem da mesma cortesia com os outros que gostariam para si mesmos; se estiver com problemas com alguém, por
favor, fale com alguém da organização.
Apenas como um lembrete que aqui seguem algumas “regras” veladas:
* Um ritual é uma celebração religiosa e deve ser considerado um momento de devoção e respeito. Os participantes
devem se comportar com reverência.
* Uma criança entediada ou irritada pode atrapalhar um workshop ou ritual. Quando levar crianças para alguma
atividade, certifique-se de que estão em um estado de espírito participativo de forma que não atrapalhem os outros.
* Um ritual não é uma partida esportiva. Aqueles que não desejarem participar, devem se distanciar o suficiente
para que sua conversa, etc, não perturbe. Os que participarem devem prestar atenção e controlar a língua.
Comentários engraçados podem atrapalhar.
* Tenha ciência que você esta em um local sagrado, portanto jogue os seus descartes e restos nos lixos espalhados
pelo local, deixe o local tal como encontrou, não deprede a natureza.
Informações gerais:
A organização do acampamento e o horário das atividades estarão veiculados no site: www.arvoresagrada.com.br
Substâncias Ilícitas
A presença de substâncias ilegais pode prejudicar a todos os participantes do evento e pode resultar na expulsão do
infrator da propriedade sem receber reembolso. Isso também terá um impacto na possibilidade de você querer
retornar outro ano, portanto não o faça.
Refeições devem ser trazidas pelos freqüentadores ou compradas na região.
Achados e perdidos devem ser direcionados para os fiscais do evento.
Fotografia
Se desejar fotografar as pessoas, é sempre melhor perguntar antes. Por uma variedade de motivos, por favor, não
publique ou distribua fotos de pessoas sem a permissão expressa delas. Isso inclui comunidades virtuais.

