JUNTOS SOMOS + FORTES
ACAMPA – JOVEM 2018
Disposições Gerais
1. Local
1.1 O Acampa-Jovem 2018 acontecerá na Chácara Renascer, localizada na Estrada das Lavras, 427 – Jd. das Lavras – Suzano - SP.
2. Do Dia e Horário
2.1 O Acampa-Jovem 2018 terá seu início no dia 16/02/2018, sexta-feira, a partir das 18 horas, e terá o seu encerramento no domingo, dia 18/02/2018
às 18h30min; Onde haverá o culto de encerramento na Igreja Tempo de Avivamento (com sorteios para os participantes).
3. Do Valor
3.1 O Acampa-Jovem 2018 terá o valor de R$ 100,00 (Cem reais).
3.2 Crianças até 5 (cinco) anos não pagam a inscrição do Acampa-Jovem 2018.
3.3. Crianças de 6 (seis) a 11 (onze) anos pagam o valor de R$ *50,00 (cinquenta reais). *Desde que o mesmo durma com o responsável; caso o
responsável queira uma cama separada, pagará o valor inteiro.
3.4. Quem não efetuar o pagamento total até o dia 10/02/2018 não terá a sua própria vaga garantida.
3.5. A pessoa que desistir de ir ao Acampa-Jovem 2018 estará ciente que a comissão não devolverá o valor pago.
4. Dos Participantes
4.1 O Acampa-Jovem 2018 é para todos os membros da Igreja e amigos, totalizando 100 (cem) vagas.
4.2 Os menores só poderão participar com assinatura dos responsáveis e os menores de 11 (onze) anos só poderão participar acompanhados pelos
responsáveis.
4.3 Todo participante deverá levar para o Acampa-Jovem 2018 os seguintes objetos: bíblia, documentos pessoais, roupas pessoais, roupa de cama,
cobertor, travesseiro, toalha de banho, para usar na piscina: meninas regatinha e shorts, ou seja, sem biquíni ou derivados. Para os meninos: regata e
bermuda, ou seja, nada de sunga. Utensílios de uso pessoal (remédios, sabonete, xampu/condicionador, escova e pasta de dente e etc.).
4.4 Só será permitida a presença no local do Acampa-Jovem 2018 pessoas devidamente inscritas. E pessoas que irão trabalhar no Acampa-Jovem 2018.
4.5 Pessoas não pertencentes a Igreja ou de outra denominação só será admitida à critério da comissão do Acampa-Jovem 2018.
5. Da Alimentação
5.1 O Acampa-Jovem 2018 vai oferecer hospedagem, alimentação (desjejum, almoço, coffee break e jantar);
6. Da Programação e Horário
6.1 Haverá "Toque de Recolher" todos os dias. Não podendo sair, sozinho ou acompanhado nas dependências do Acampamento. Ficando estabelecido
que o horário de silêncio será das 00:00 às 7:00 horas.
6.2 No horário de silêncio o participante deverá fazer total SILÊNCIO, tanto nas dependências do Acampamento, quanto no dormitório.
6.3 O participante fica ciente que deverá respeitar TODO o Cronograma do Evento.
7. Das Dependências do Acampamento e Limpeza
7.1 Os participantes devem zelar pela conservação do Acampamento, mantendo sempre arrumados e limpos os quartos e banheiros.
7.2 Os responsáveis pelo quartos serão responsáveis em coordenar a sua limpeza;
7.3 Os homens não poderão ter acesso às instalações femininas, bem como, as mulheres terem acesso às instalações masculinas.
7.4 As escalas: dos dormitórios, da limpeza, etc., estarão fixada no quadro de avisos.
7.5 O participante que usar o banheiro deverá puxar a descarga, jogar o papel na lixeira e puxar a água do chuveiro, mesmo se outro participante
estiver aguardando para usar o chuveiro.
7.6 Se você foi escalado para a limpeza, e não pode por um motivo maior, será de sua responsabilidade pedir a outro participante para ficar no seu
lugar.
7.7 No último dia, cada participante deverá arrumar o dormitório, ou seja, manter limpo e organizado, colocando cada "coisa" em seu lugar.
7.8 Não será permitido o ingresso de rapazes nos alojamentos das moças e vice- versa.
7.9 Não será permitida a entrada de pessoas não autorizadas na "cozinha".
8. Das Advertências
8.1 Todos os participantes deverão obrigatoriamente participar de todas as programações.
8.2 OS horários, salvos alterações previamente informadas, deverão ser RIGOROSAMENTE obedecidos.
8.3 Aos casais, principalmente de namorados, não será permitido nenhum tipo de intimidade nas dependências do Acampamento.
8.4 O participante deverá respeitar os líderes dos dormitórios.
8.5 Aos genitores e aos responsáveis pelos menores - SEJA UM VIGILANTE.
8.6 A Comissão do Acampa-Jovem 2018 não se responsabiliza por nenhum dano físico ou material que possa ocorrer com o participante, nem com seus
pertences pessoais. Devendo o participante zelar pelos seus objetos de valor que venham trazer, sendo os mesmos de responsabilidade única e exclusiva
do seu dono, eximindo de qualquer responsabilidade a comissão do acampamento.
8.7 Das advertências e punição implicará nas seguintes medidas por parte da comissão de disciplina:
* Advertência por um dos membros da comissão de disciplina;
* Repreensão no caso de reincidência por pelo menos três membros da comissão;
* Ao acontecer a 3ª advertência, o participante será retirado do convívio dos que acampam e conduzido de volta. E, acarretará também no
impedimento da participação do próximo acampamento.
8.8 Aquele que descumprir as regras estará sujeito a Comissão Disciplinar, cujo objetivo é manter a ordem e a disciplina no acampamento; e fazer
cumprir este regulamento, podendo o participante ser convidado a se retirar, ou seja, voltar para casa, sem a obrigatoriedade da devolução do valor
pago. Ressaltamos que o acampamento é um ato de louvor e adoração a Deus, tanto na parte Espiritual, como no lazer.
8.9 A Comissão pensou no melhor, mesmo que você não concorde com a organização do acampamento, com o cardápio, com a divisão dos
dormitórios, etc. Se coloque no lugar de quem organizou o acampamento, pensando no melhor para você.
Todos os assuntos omissos neste regulamento serão tratados pela comissão do acampamento.

JUNTOS SOMOS + FORTES
ACAMPA-JOVEM 2018
Ficha de inscrição
Nome:.................................................................................................................................................................
Data Nascimento: ____/___/_____ Idade: .............Tel. Residencial: ........................ Celular: ..........................
Email:......................................................Endereço:............................................................................................
Cidade: ............................................................................... Estado: ................ CEP: .........................................
Telefone para emergências: ..................................................É alérgico/a a: .....................................................
Uso de medicamentos ou outras observações:..................................................................................................
Responsáveis:
Nome: ..........................................................................................................................Parentesco.....................
Nome: ..........................................................................................................................Parentesco.....................
Telefones de contato: ........................................................................................................................................

Regras e limites
 Atitudes intoleráveis:
Uso de bebidas alcoólicas / fumo / drogas e armas (de canivetes a armas de fogo).
 Atitudes desencorajadas:
Se isolar, namorar/ficar/dar beijo, perdido, entrar nos quartos reservados a acampantes do sexo oposto,
trajes de banho/outros indecentes, brincadeiras com pasta de dentes/bombinhas/rojões, desrespeito à
programação (inclusive ministrações) e aos/às monitores/as. Essas atitudes farão com que o infrator seja
repreendido e, dependendo da gravidade da infração, sua participação seja interrompida, devendo ser
encaminhado para casa o mais breve possível, sem direito a devolução do pagamento.
De acordo (assinatura do participante):_______________________________________________________

Autorização
Eu/nós entendemos todas as regras e suas possíveis penalidades. Compreendemos que o participante será
levado para casa com o não cumprimento das regras do Acampamento. Ciente(s) disso, autorizamos o
participante acima citado/a a participar do Acampamento JUNTOS SOMOS + FORTES

ACAMPA-JOVEM 2018 da Igreja Tempo de Avivamento que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de
Fevereiro de 2018, em Suzano – SP.
Assinatura do Responsável:_________________________________________________________________

