JOHN GLEASON
Diretor de Recreação
141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601
T: 508-790-6345 | F: 508-790-6279 | E: John.Gleason@town.barnstable.ma.us

REGRAS e REGULAMENTOS DE AUTORIZAÇÕES NAS PRAIAS e ESTACIONAMENTOS
DA CIDADE DE BARNSTABLE
(COMO PREVISTAS NO CAPÍTULO 401ª DO E-CODE DA CIDADE DE BARNSTABLE)
A. Proibído jogar lixo ou oferecer serviços.
B. Proibído portar álcool, fogos ou recipientes de vidro na praia ou no estacionamento.
C. Cães não são permitidos, em nenhum momento, em nenhuma praia ou área de recreação
entre 15 de maio e 15 de setembro.
D. Nadar é permitido somente nas áreas de banho designadas.
E. Dispositivos de flutuação são permitidos somente durante as brisas terrestres.
F. Salva-vidas estão em serviço (quando disponíveis) das 9h às 17h todos os dias, a partir do
final de junho.
G. Os banheiros estão abertos das 9h às 16h30min.
H. Os portões abrem às 9h e são fechados prontamente às 21h. As taxas de estacionamento
são cobradas das 9h às 15h45, Craigville das 7h30 às 15h45 (a menos que os cartazes
afixados sugiram o contrário).
I. As praias (incluindo balneários) que estão equipadas a partir do fim de semana do
Memorial Day são Veteran's, Kalmus, Sea Street, Covell's, Craigville e Dowses Beach.
Todos os outros locais abrem no final de junho.
J. O não cumprimento das normas da praia pode resultar na perda dos privilégios da praia,
punição com multas e/ou prisão segundo a lei da Cidade de Barnstable.
K. Não serão tolerados distúrbios ou outras violações da paz.
L. Todos os guarda-chuvas devem ser devidamente protegidos e não podem obstruir a visão
da água pelo salva-vidas. O uso de guarda-chuvas/tendas pode ser suspenso pelos
funcionários se se as condições climáticas merecerem tal ação.
M. Se alguém utilizar obscenidades, particularmente de forma ameaçadora para com
qualquer funcionário da cidade de Barnstable, será convidada a sair.
N. Decolagem e aterrissagem de drones são proibidas nas praias de Barnstable.
O. É proibido fumar em qualquer praia de banho ou área de recreação.
UMA AUTORIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE RESIDENTES É OBRIGATÓRIA DURANTE TODO
O ANO (de 01/01 do ano atual ATÉ 31/12 do ano atual) EM TODAS AS PRAIAS E CAMINHOS
PARA AS ÁGUAS DA CIDADE ASSINALADOS COMO RESIDENCIAIS

