FICHA DE INSCRIÇÃO
Nr.:

Evento: Acampamento de Verão UCP de 2016

Nome:

Idade:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

RG:

Data Nascimento:

Telefone:

E-mail:

CEP:
Camiseta

Pai:

Telefone:

Celular:

Mãe:

Telefone:

Celular:

Observações:
Sabe Nadar?
Sim

Não

Possui algum
problema de saúde?
Sim
Não

Pode Praticar
Esporte ?
Sim
Não

Qual remédio
costuma tomar?

É Alérgico a algum
remédio
Sim
Não

É Alérgico a algum
alimento?
Sim
Não

Autorizo meu filho(a) a participar do evento acima
descrito. Sem mais,

Assinatura do Responsável
"
Regras para o Acampamento de Verão UCP
* É de responsabilidade do acampante a organização dos seus pertences e arrumação, sendo inaceitável qualquer
desordem nesse sentido;
* Respeitar os Tios Coordenadores da UCP e pastores.
Não esquecer de levar:
Bíblia, refrigerante de 2 litros, bolo, caneta, moleton, calça jeans, camisetas, chinelos, bóia de piscina, tênis, blusa de frio,
meias, bermudas, sabonetes, pente, pasta de dente, shampoo, desodorante, protetor solar, repelente, roupas de cama (se
possível com elástico no lençol inferior), cobertor, roupas intimas em número suficiente, short, toalha de banho, roupas para
brincar a vontade, lanterna, amor, carinho e muita disposição!
Obs.1: Em caso de desistência, não haverá devolução dos valores da inscrição.

Obs.2: Não serão permitidas crianças com idade acima de 12 anos.
PISCINA: O uso da piscina terá regras específicas que deverão ser obedecidas."Pais! Não esqueçam de coletes e
boias de braço para crianças que não sabem nadar." - NÂO ESQUEÇAM DE LEVAR ROUPA DE BANHO.
Guerra de Espuma - Não esquecer de levar spray de espuma.
O que não levar:
* Fogos de artifício, jogos, games,CELULAR, aparelhos valiosos (Ipod,MP3,etc...), mau humor e desobediência.
Atenção:
No Sábado 06/02 as crianças deverão vir já com a refeição (almoço) feita. Teremos lanche a tarde e o jantar a noite.
Jantares Temáticos:
* Jantar dos Personagens (Desenho, Filme, etc....)
* Jantar das Profissões
* Jantar "Noite do Neon!"
* Não esquecer de roupa para trilha Tropa de Elite 6.

Forma de Pagamento:
1
2

X
X

R$ 180,00
R$ 90,00

3
4

x
x

R$ 60,00
R$ 45,00

Poderá ser feita em cheque ou dinheiro.
Só será confirmada a inscrição com o pagamento do valor respectivo.

* Neste valor está incluso a camiseta do ano de 2016, e muita, mas muita diversão!!!!!.
* Todas as fichas e pagamentos deverão ser entregues para o Tio Rodrigo e Tia Nívea
ATENÇÃO!!! Sua ficha pode ser entregue pelo e-mail: nivea.o.c.pires@ig.com.br

"
HORÁRIOS
14:00 do dia 06/02 chegada das crianças ao acampamento Presbiteriano de Santa Bárbara D´Oeste
(Os pais deverão levar seus filhos ao acampamento).
14:00 do dia 09/02 Encerramento do Retiro de Carnaval. (Os pais deverão estar neste horário para pegar
seus filhos)
19:00 do dia 10/02 - Apresentação do Acampamento na Igreja Presbiteriana Central de Americana
* IMPORTANTE:
Telefones para contato no acampamento:
99148-1888 Tia Nívea
99186-8864 Tio Rodrigo

RECIBO DE PAGAMENTO
Recebemos do Sr.(a)
(

, a quantia de R$
)

, referente a inscrição de

_______________________________________________________ para o Acampamento de Verão da UCP
Sem mais,
Data:
Coordenação UCP

