
CAMPER ZONE
NORMATIVA, INFORMACIÓ I MAPES

Gestió del Motociclisme Català S.L. no es fa responsable de les pèrdues, lesions o danys causats en qualsevol cas, excepte quan es produeixi la pèrdua, lesió o dany per negligència de Gestió del Motociclisme Català S.L. i Circuits de Catalunya S.A., els seus empleats o agents. 
L’estància i pernoctació amb tenda o furgoneta camper només es permet a la zona designada. S’expulsaran usuaris amb tendes o furgonetes camper estacionades fora de les àrees designades de la Camper Zone. 
Per motius de seguretat pública, Gestió del Motociclisme Català S.L. i Circuits de Catalunya S.A. es reserva el dret de demanar-li que abandoni el lloc en qualsevol moment. Els vostres drets legals no es veuen afectats.

EN CAS D’EMERGÈNCIA 
TELÈFON D’EMERGÈNCIES 24 HORES 

+34 935 719 711
Informi al personal de seguretat del Circuit de 
Barcelona-Catalunya.

SEGURETAT
Hi haurà personal de control d’accés 24 hores al 
dia durant tota la duració de la Camper Zone.

> Hora inici 
Des de dijous 4/5/2023 a les 17:00h 

> Hora tancament 
Diumenge 7/5/2023 a les 18:00h

En cas de robatori, incendi, emergència mèdica i/o 
altres cal trucar al telèfon +34 935 719 711.

Si us plau, mantingui sempre les seves 
pertinences sota control. La seguretat dels 
objectes personals i de valor queden a risc propi. 
Gestió del Motociclisme Català S.L. i Circuits 
de Catalunya S.A. no es fa responsable de la 
pèrdua o el dany sofert en qualsevol d’aquestes 
pertinences.

CONDICIONS D’ACCÉS

         IMPORTANT

L’accés a la Camper Zone només es 
permetrà amb tiquet de Camper Zone 
(parcel·la) acompanyat d’un Abonament 
de 3 dies obligatori per persona i vehicle. 
No s’acceptaran altres tipus d’entrades. 

Les parcel·les tenen un límit de 4 persones per 
parcel·la. Tots els assistents d’una parcel·la han de 
tenir tiquet d’Abonament de 3 dies al Catalunya 
WorldSBK.

Tots els assistents a la Camper Zone s’identificaran 
amb un braçalet que hauran de portar en tot 
moment i ensenyar-lo al personal de seguretat 
tant per entrar com per sortir de la Camper Zone 
i del Circuit. El braçalet de Camper Zone no és 
transferible. La pèrdua del braçalet comportarà el 
pagament de 25€.

Els menors d’edat han d’anar acompanyats  
d’un tutor legal.

NO ES PERMET L’ACAMPADA FORA DE LES 
PARCEL·LES DESIGNADES.

 
ACCÉS I HORARIS
Per accedir a la Camper Zone, a l’entrada caldrà 
presentar el tiquet de Camper Zone (parcel·la) 
acompanyat de l’Abonament de 3 dies que va 
vinculat a aquest tiquet Camper Zona (número 
entrada). Un cop comprovat la seva validesa, es 
facilitarà el braçalet a la resta d’acompanyants, 
que també hauran de mostrar el seu Abonament 
de 3 dies personal. El número de braçalets es 
correspondrà amb el màxim de places indicades 
en el tiquet de Camper Zone (parcel·la). 

Aquesta assignació de braçalets s’haurà de 
realitzar abans d’estacionar el vehicle / tenda a 
la Camper Zone. En cas que els acompanyants 
no posseeixin d’un Abonament de 3 dies, poden 
efectuar la compra del mateix a la taquilla física  
o online en aquell mateix moment.

> Check-in 
L’entrada és possible a partir de dijous 4  
a les 17:00h.

> Check-out 
La Camper Zone tancarà, una vegada finalitzat 
l’esdeveniment, el diumenge 7 a les 18:00h.  
Tots els vehicles i assistents a la Camper Zone 
hauran d’haver abandonat la zona a l’hora 
indicada.

> Estacionament de vehicles
En el moment de compra, s’haurà d’indicar el 
nombre de vehicles i matrícules que es desitja 
estacionar a l’interior de la Camper Zone. 

Per una parcel·la de tenda: es permet 
estacionar un cotxe o un màxim de dues motos.

Per una parcel·la de furgoneta: només es 
permet registrar aquest mateix vehicle.

Els vehicles s’identificaran amb un passi i no 
estarà permès l’estacionament ni l’entrada  
de vehicles no identificats.

NO S’ACCEPTARÀ L’ENTRADA DE BICICLETES  
I ALTRES VEHICLES NO MOTORITZATS.

> Entrada i sortida de vehicles
L’entrada i sortida de vehicles s’ha d’efectuar per 
l’entrada principal i seguir les vies indicades. Els 
vehicles només es poden dirigir a la Camper Zone 
i estacionar-se a la zona designada per aquest 
fi. La circulació de vehicles només es permet per 
entrar i sortir del circuit, sempre que s’efectuï per 
les vies designades i complint amb les normes de 
seguretat indicades per la senyalètica i el personal 
de seguretat (velocitat i sentit de la marxa). 

> Entrada i sortida de persones
L’accés a peu s’ha d’efectuar per l’Entrada 
Principal i seguint els camins indicats.  

SERVEIS CAMPER ZONE
> Menjar i beure
La Camper Zone disposa del seu propi  
bar-restaurant.

El seu horari es de:

 Divendres 8:00h fins les 16:45h

 Dissabte 8:00h fins les 16:45h

 Diumenge 8:00h fins les 15:45h

 Dijous no hi haurà servei de bar-restaurant

Atenció: No és permet l’entrada de 
recipients de vidre.

> Serveis sanitaris
La Camper Zone disposa de lavabos i dutxes dins 
del recinte, disponibles 24 hores.

IMPORTANT

La Camper Zone no disposa de punts  
de connexió elèctrica.

No disposa de punts d’aigua potable, 
tampoc en els seus lavabos.

Queda totalment prohibit l’abocament 
d’aigües grises i negres en qualsevol part 
del recinte.

NORMES DE CONVIVÈNCIA
El Circuit, compromès amb la Sostenibilitat com 
reflexa la seva política de sostenibilitat i la seva 
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declaració de Propòsits i Valors que podeu 
consultar a aquí, vetlla per un ús sostenible dels 
recursos i pel reciclatge dels residus.

No es permet clavar objectes ni utilitzeu els 
arbres com a punt de suport per muntatge de 
tendes i similars. Cal respectar la flora i fauna de 
la Camper Zone. 

Residus i deixalles
La Camper Zone disposa de contenidors 
per residus i deixalles. Si us plau, abocar 
correctament els continguts segons la seva 
tipologia al contenidor correcte.

Queda totalment prohibit abocar deixalles i 
residus fora dels contenidors que trobareu dins  
i fora de la Camper Zone.

Soroll
Queda prohibit fer soroll excessiu a partir de les 
23:00h dins de la Camper Zone.

La violació d’aquesta norma pot suposar l’expulsió 
de la Camper Zone sense devolució de les 
despeses d’entrada. Si us plau, respecteu el 
descans dels altres.

Restriccions d’edat
Els usuaris de Camper Zone menors de 18 anys 
han d’anar acompanyats d’un adult. 

Animals
Per motius de seguretat relacionat amb les 
activitats esportives, no es permet l’entrada 
d’animals, ni tampoc dins de la furgoneta camper 
o tenda

SEGURETAT
Focs, barbacoes  i similars
Només es permet l’ús de fogons càmping-gas per 

fer focs exteriors.

Queda totalment prohibit fer barbacoes i 
qualsevol altre tipus de coccions que impliquin 
crear un foc a l’exterior que no siguin en fogó 
càmping-gas.

A l’interior de les furgonetes camperitzades 
només es permet l’ús de fogons interiors.

Generadors d’electricitat
Queda totalment prohibit l’ús de generadors 
elèctrics.

Mesures antiincendis
Els extintors es troben a diversos punts al voltant 
de la Camper Zone. Utilitzeu-lo només  
en cas d’emergència.

ELEMENTS PROHIBITS  
DINS LA CAMPER ZONE

 Drones i altres objectes voladors

 Punters làsers

 Armes de foc

 Elements pirotècnics

 Barbacoes, troncs i altres elements  
per fer focs.

 Vehicles motoritzats, ni parcialment 
desmuntats.

 Animals

Per limitació del pont d’accés a la Camper 
Zone, NO acceptarà cap vehicle que superi 
aquestes dimensions i pes màxims.

ATENCIÓ: LÍMIT DE DIMENSIONS I PES PER VEHICLES

Accès i sortida  
de vehicles i peatons

Paddock Show

9min.

Amplada màxima  3 m 

Alçada
màxima
2,30 m 

Pes màxim  2,5 t 
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https://www.circuitcat.com/ca/medi-ambient/


69€

99€8x6m

8x3m

79€


