Het naturisme in
Le sérignan plage Nature
«« Het naturisme is een levensstijl in harmonie met de natuur, geuit door het naakt
zijn, met respect voor zichzelf, anderen en de omgeving.»

Officiële definitie van het Naturisme opgesteld in Le Sérignan Plage Nature in 1974
en aangenomen door de Internationale Naturisten Federatie.

U heeft ervoor gekozen om uw vakantie door te brengen
in een naturistencentrum.
Bij Sérignan Plage Nature beoefenen we het als volgt:
De naaktheid
De naaktheid is de basis van het naturisten leven. Uw vakantie
doorbrengen in Le sérignan plage Nature betekent dus de
verbintenis zelf naakt te zijn evenals zij die van u afhankelijk
zijn (familie, bezoek...).
Geen enkele uitzondering behalve de weercondities of
uitzonderlijke fysieke redenen wordt aanvaard.

Een vredige naaktheid wordt in
het respect van allen geleefd!
Zwemgelegenheden
Foto’s / video’s
Het gebruik van telefoons, tabletten, foto- en
videotoestellen is verboden in de gemeenschappelijke ruimtes, en natuurlijk in de
zwemgelegenheden.

Gedrag
Wij zijn voorstander van een gezond en natuurlijk gezinsnaturisme. Daarom dulden wij op de
camping en het strand geen enkele houding van
voyeurisme of exhibitionisme, evenals
dubbelzinnig seksueel gedrag.

Naakt zijn is verplicht in het Nature zwembad, de balnéo (in
de ochtend) en op het strand.
Geen enkele uitzondering aan deze regel.

Bars-restaurants / Avondanimatie
Het is mogelijk overdag naakt te drinken, knabbelen, eten
bij de snack van het Nature zwembad, op het schaduwrijke
terras van ‘Le clos des oliviers’, alsook in de patio van La
villa. Het is echter gebruikelijk om in de avond gekleed naar het
restaurant te gaan, net zoals tijdens de animatie.

Sportieve activiteiten
Om praktische redenen vragen wij u in sportkleding aan
de fitness activiteiten (Yoga, stretchen...) deel te nemen.
Groepssporten op het strand en watergymnastiek in het
Nature zwembad beoefent men naakt.

Veelgestelde vragen

Mag ik mij aankleden als ik overdag op de camping wandel en het warm is?
Het dragen van een sarong of een handdoek is overal op de camping toegestaan, in het bijzonder in de supermarkt.

Ik ben ongesteld...
Ik gebruik een aangepaste niet zichtbare bescherming, zodoende kan ik
naar de zwemgelegenheden gaan waar naakt zijn verplicht is. Elders kan ik
indien nodig een sarong dragen.

Ik heb een piercing op een geslachtsdeel...
Omdat deze de aandacht aantrekt naar dit deel van het lichaam vragen wij u
om deze tijdens uw verblijf bij ons te verwijderen.
Het naturisme beschouwt het lichaam in zijn geheel en onderscheidt naaktheid
en seksualiteit.
Daarom geldt deze regel tevens voor suggestieve kleding: strings, sexy lingerie...

Ik heb het koud, moet ik alsnog naakt zijn?
Nee, natuurlijk niet.
Als het in het laagseizoen nog fris is, of in de ochtend of de avond, mag men
zich aankleden.

Mijn kind/tiener is verlegen
met naaktheid
H et respect voor de naaktheid sluit verdraagzaamheid niet
uit ten opzicht van de kinderen en tieners, behalve rond de
zwembaden waar naaktheid een verplichting is.
In ieder geval, moet ik mij eerst verzekeren dat de
naaktheid van anderen mijn kind/tiener niet stoort.

Hoe zit het in de mini-club?
Als kinderen idealiter samen naturisme beoefenen, zullen
we nooit eisen dat een van hen zich uitkleedt als zij daar niet
voor kiezen.
De kinderen bedekken zichzelf dus als ze daar de behoefte
aan voelen.

Ik deel de hierboven beschreven naturistenwaarden.
Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn vakantie door te brengen in Sérignan Plage Nature.

