Seja bem-vindo(a) ao Acampaverão Edição 2022

- JUNIOR 2 E aí, ACAMPANTE?, preparado(a) para um final de semana inesquecível? O Acampaverão
é um programa de férias referência no sul do Brasil, que há mais de duas décadas oportuniza
momentos divertidos, intensos e marcantes para crianças e adolescentes, dos 4 aos 17 anos.
A cada ano, um tema da atualidade é repaginado para se tornar cenário da programação.
Com muita criatividade, líderes qualificados conduzem atividades norteadas por princípios
cristãos que oportunizam reflexões relevantes acerca das mais diversas áreas da vida.
Aventura, jogos, lazer, amigos e muita diversão esperam por você neste super
acampamento de verão!
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, tenham certeza de que estão fazendo um investimento na
vida de seu/sua filho(a)! As experiências vividas no Acampa são únicas!

Para que final de semana seja um sucesso, siga as instruções a seguir:
o

SAÍDA: dia 28 de janeiro de 2022 (sexta-feira), às 9h30, no MBCV Sede. O check-in
inicia às 9h, 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) e autorização assinada pelo responsável.’

o

RETORNO: dia 30 de janeiro de 2022 (domingo), às 19h, no MBCV Sede;

o

O QUE LEVAR NA BAGAGEM:
o Documento Original (RG ou Certidão de Nascimento);
o Cartão do SUS ou de Convênio;
o Material para Anotações e Bíblia;
o Dinheiro (caso queira adquirir algo na cantina);
o Protetor Solar, Repelente e Lanterna;
o Garrafa de Água;
o Materiais de Higiene Pessoal;
o Toalha, travesseiro, roupa de cama e coberta;
o 02 calças, 02 moletons, 05 camisetas e 05 bermudas;
o 01 par de chinelos, 02 pares de tênis e 01 boné;
o 01 pijama e Roupas Íntimas;
o Roupa de Banho (meninos): bermuda;

o Roupa de Banho (meninas): maiô/camiseta escura e bermuda;
o Lançador de Água;
o

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, que devolverá no
final do evento, do contrário, não nos responsabilizamos por furto ou extravio;

o

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) 9 9607-9064 (Pr. Diego) ou (51) 99974-0460 (Líder Vanessa);

o

A CANTINA funcionará no sistema de “banco”. Cada acampante terá uma conta onde
deve depositar todo o dinheiro (no check-in). Os produtos consumidos serão debitados
dessa conta, não existindo venda com dinheiro vivo. O dinheiro, quando depositado,
estará 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;

o

REMÉDIOS de uso regular devem ser levados, devidamente identificados com nome,
receita médica e instruções de como administrá-los. Os mesmos devem ser entregues
no momento do check-in, junto com a ficha médica preenchida, ficando sob os cuidados
de nossa enfermaria;

o

Todo MATERIAL ESQUECIDO no acampamento, ficará à disposição na secretaria do
JUAD por 30 dias. Caso não seja retirado pelo acampante os materiais serão
encaminhados para doação;

o

Durante os acampamentos serão feitas FOTOS E FILMAGENS dos acampantes para
divulgação do evento. Como instituição, reservamos o direito do uso das imagens, para
estes fins;

o

NÃO HÁ DEVOLUÇÃO de qualquer quantia paga em caso de desistência realizadas
com menos de 15 dias de antecedência da realização do evento e às desistências
durante a estadia no local. Desistências devem ser protocoladas na Secretaria do JUAD.

Agradecemos por sua confiança no Acampaverão!

Pra. Eliane Salles
Diretora do Acampaverão

