
JOY CAMP | TEENS

E aí acampante, preparado para um super final de semana? Temos uma programação recheada de
momentos especiais e muita diversão esperando por você!

Pais e/ou responsáveis, com certeza este é um grande investimento na vida de seu filho(a). E para
que  este  final  de  semana  seja  um  sucesso,  gostaríamos  de  passar  algumas  informações
importantes:

 Saída: dia 19 de fevereiro de 2021, às 14h30, no MBCV Sede. O check-in inicia 13h30, por
isso não deixe para chegar em cima da hora. Se organize e traga em mãos o documento de
identidade  original (carteira  de  identidade  ou  certidão  de  nascimento),  o  documento  é
recolhido e ficará com a liderança e será devolvido no fim do evento. 

 Retorno: dia 21 de fevereiro de 2021, às 19h, no MBCV Sede. 
 Aconselhamos que identifique todas as roupas e itens com o nome do acampante.
 Recomendamos anexar à mala, uma lista das roupas e objetos levados ao acampamento.

Não nos responsabilizamos por roupas e objetos sem nome.
 Durante o acampamento não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos (telefone celular,

tablet,  “chapinhas”  etc),  nem  objetos  cortantes.  Caso  algum  acampante  trouxer,  será
incentivado  a  entregar  para  a  coordenação  do  Acampaverão,  que  devolverá  no  final  do
mesmo.

 Há uma equipe de líderes treinados para atender e cuidar dos acampantes em todos os
momentos. Em caso de extrema necessidade ligue entre 12h e 13h para um dos seguintes
números: (51) 99607-9064 – Pr. Diego; (51) 99961-8082 – Pra. Eliane; (51) 99974-0460 –
Líder Vanessa.

 A cantina  funcionará  no  sistema de banco.  Cada acampante  terá  uma conta  onde  deve
depositar todo o dinheiro (no check-in). Os produtos consumidos são debitados dessa conta,
não  existindo  venda  com  dinheiro  vivo.  O  dinheiro  quando  depositado  está  sob
responsabilidade do JUAD e o que não for gasto, será devolvido no último dia de sua estadia.
O dinheiro que permanecer com o acampante será de sua exclusiva responsabilidade. 

 Remédios  que  precisam  ser  tomados  regularmente  devem  ser  levados,  devidamente
identificados com o seu nome e com receita médica. Eles devem ser entregues, no momento
do check-in junto com a ficha médica preenchida e ficarão sob cuidado da enfermaria. 

 Todo material esquecido no acampamento, ficará por 30 dias à disposição na secretaria do
JUAD. Em caso de não retirada, o mesmo será doado.

 Durante os acampamentos serão feitas fotos e filmagens dos acampantes, para divulgação
do evento. Reservamos o direito do uso das imagens, para estes fins. 

 NÃO HÁ DEVOLUÇÃO de qualquer quantia paga às comunicações de desistência realizadas
com menos de 15 dias de antecedência a realização do evento e às desistências durante a
estadia no local. Tal comunicação deverá ser realizada por escrito e protocolada pelo JUAD
para fins de comprovação da antecedência do fato.

Agradecemos por sua confiança neste trabalho, que certamente lhe trará um bom retorno no futuro!

Pr. Diego Batista
Coordenador do Joy Camp


