Artigo 1º
O que é Orbitur Camping Club
Orbitur Camping Club representa um serviço privilegiado nos empreendimentos Orbitur e outras redes
internacionais, através de vantagens concedidas aos membros inscritos no clube e detentores do respectivo
cartão.
Artigo 2º
Quem pode ser Membro
Regra geral qualquer indivíduo com mais de 16 anos de idade pode solicitar a inscrição como membro
Orbitur Camping Club, desde que cumpra as formalidades e condições previstas para a inscrição.
Qualquer entidade colectiva, empresa, associação, etc., poderá apresentar propostas de indivíduos para
membros Orbitur Camping Club.
A Orbitur reserva-se o direito de não admitir quaisquer proponentes, nomeadamente com fundamento em
maus antecedentes comportamentais destes perante a Orbitur ou quaisquer outras pessoas ou entidades.
Artigo 3º
Deveres dos Membros
Os membros do Orbitur Camping Club têm os seguintes deveres:
1.
2.
3.
4.
5.

Respeitar e promover o respeito pelo regulamento dos empreendimentos Orbitur;
Liquidar, nos prazos regulamentados, as dívidas contraídas perante a Orbitur;
Avisar a Orbitur, em caso de extravio do respectivo cartão de membro, mudança de residência ou
alteração de elementos de identificação;
Não transmitir, a qualquer título, o cartão de membro;
Usar o cartão exclusivamente para benefício próprio, tendo obrigatoriamente que fazer prova física
do respectivo cartão a cada utilização.
Artigo 4º
Direitos dos Membros do Clube

Aos membros do clube são concedidas as seguintes regalias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descontos ou preços especiais sobre as tabelas de preços em prática na Orbitur;
Possibilidade de realização de reservas antecipadas sem pagamento de caução, quando exigível;
Utilização, a preços especiais, das instalações desportivas e outras áreas de lazer reservadas que
existam nos parques da Orbitur;
Descontos diversos ou vantagens especiais nos estabelecimentos aderentes ao projecto Orbitur
Camping Club;
Informação e notícias sobre novos empreendimentos, novos produtos e serviços, promoções,
animação, etc.
Serviço de apoio para membros Orbitur Camping Club com atendimento na Recepção dos
Parques, durante os respectivos períodos de funcionamento, ou por telefone +351 226061360, fax
226063590 ou e-mail orbiturporto@orbitur.pt (dias úteis das 09h30 às 12h00 e das 15h00 às
18h00).
Artigo 5º
Extensão dos Direitos e Deveres

Os direitos constantes dos artigos anteriores podem abarcar o agregado familiar directo, exclusivamente
quando na presença do respectivo membro possuidor de cartão Orbitur Camping Club válido, entendendose por agregado familiar directo o cônjuge e parentes ou afins no primeiro grau (pais, sogros e filhos ou
enteados do membro OCC).
Artigo 6º
Processo de Inscrição e Revalidação
1.

2.

Todos os interessados em pertencer ao clube deverão preencher o pedido/proposta de
inscrição/revalidação, disponível para o efeito (em papel aos balcões das recepções ou online, no
website da Orbitur, em www.orbitur.pt);
A inscrição ou revalidação do cartão de membro Orbitur Camping Club está sujeita ao pagamento
dos custos de inscrição/revalidação, definidos anualmente pela Orbitur,

que se destinam a cobrir as despesas inerentes à inscrição/revalidação do cartão de membro e
envio do mesmo, bem como à manutenção de dados;
3. O cartão é válido por um período de 1 ano civil, podendo ser revalidado por igual período;
4. Eventuais solicitações de reposição de cartões OCC por motivo de extravio beneficiam de um
desconto de 30%;
5. As inscrições/revalidações efectuadas a partir de 1 de novembro são válidas até 31 de dezembro
do ano seguinte;
6. A revalidação sequencial de um cartão para o ano seguinte (sem interrupção) poderá beneficiar de
um desconto de 30% relativamente ao valor definido para a inscrição;
7. A inscrição de um segundo cartão para membro OCC do mesmo agregado familiar (cônjuge e
parentes ou afins no primeiro grau) tem um desconto de 50% em relação ao valor definido para
inscrição;
8. Na inscrição/revalidação de cartões OCC a indivíduos com menos de 35 anos ou mais de 55 anos
de idade aplica-se um desconto de 50% em relação ao valor definido anualmente para inscrição;
9. Na emissão conjunta de cartões OCC propostos por entidades colectivas para um número igual ou
superior a dez indivíduos, aplica-se um desconto de 50% em relação ao valor definido anualmente
para inscrição;
10. A inscrição/revalidação de cartões OCC efectuadas online no website da Orbitur têm um custo fixo,
integrando um desconto de 30% em relação ao valor definido para a inscrição presencial;
11. A rejeição do pedido de adesão implica o reembolso de 100% do valor previamente recebido ela
Orbitur.
Artigo 7º
Aceitação do Regulamento
Na altura do registo como membro do Orbitur Camping Club, o cliente aceita concordar com as condições
implicadas neste regulamento.
Artigo 8º
Cartão de Membro
Após aceitação do pedido/proposta de inscrição ou revalidação e recepção do correspondente pagamento,
disponibilizar-se-á respectivamente um novo cartão ou vinheta de actualização de modelo aprovado pela
Orbitur. O envio far-se-á por correio no decorrer dos trinta dias seguintes para o endereço fornecido, salvo
se outra medida for previamente acordada.
Artigo 9º
Exclusão
1.

2.

A Orbitur poderá excluir do clube ou suspender as regalias aos membros ou seus familiares que
não cumpram as obrigações constantes do presente regulamento, ou por comportamentos que se
considerem lesivos dos interesses da Orbitur.
Compete à Orbitur a definição do prazo de exclusão/suspensão, bem como uma possível reanálise
da readmissão.
Artigo 10º
Alteração ao Regulamento

A Orbitur reserva-se o direito de alterar o presente regulamento sem consentimento prévio dos membros.
Artigo 11º
Casos Omissos
Em casos omissos ao presente regulamento caberá à Orbitur tomar as medidas adequadas.
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