REGULAMENTO

Leia atentamente o regulamento do Acampamento de Verão 2018.
1. Do local
1.1 O Acampamento de Verão 2018 acontecerá na Chácara Verde Vida, na BR116, km
151, na cidade de Mandirituba.

2. Do Dia e Horário
2.1 O Acampamento de Verão 2018 terá seu início no dia 09/02/2018, Sexta-feira, a partir
das 22:00 horas, e terá o seu encerramento na Terça-feira, dia 13/02/2018, às 13:00
horas.

3. Do transporte
3.1 Saída
O ônibus aguardará os participantes em frente à IAP de Vila Camargo, na Av.
Florianópolis, 829, no bairro do Cajurú, saindo pontualmente às 20h30min do dia
09/02/2018.
3.2 Retorno
O ônibus retornará ao mesmo local às 16h00 do dia 13/02/2018.

4. Do Valor, Pagamento, Inscrição e Desconto.
4.1 Do valor
4.1.1 O valor total do Acampamento de Verão 2017 é de R$ 320,00 (trezentos e
vinte reais) que deverá ser quitado até o dia 31/12/2017.
4.1.2 O valor da inscrição, que garante sua reserva de vaga, bem como, lhe dará o
direto de escolha da cama, é de R$ 50,00, esse valor já estará valendo como parte de
pagamento, restando assim R$ 270,00 para quitar todo o acampamento.
4.2 Do pagamento.
4.2.1 O retiro poderá ser parcelado em até 6 vezes SEM juros no dinheiro, depósito
ou transferência bancária para as datas: 30-08-2017; 30-09-2017; 30-10-2017; 30-112017; 30/12/2017 e 30/01/2018.
4.2.2 O valor total ou parcial do retiro poderá ser parcelado em até 12x no cartão
de crédito COM juros, conforme tabela de juros no item 4.2.3, até o dia 01/12/2017, após

esta data o pagamento só poderá ser realizado em cartão de debito, dinheiro ou
depósito. O valor da inscrição também poderá ser parcelado, basta escolher essa opção
no ato da inscrição via web.
4.2.3 As porcentagens sobre o valor a ser passado no cartão, incidirão conforme
opção escolhida, na tabela de juros abaixo.
Descrição
Crédito 1x
Crédito 2x
Crédito 3x
Crédito 4x
Crédito 5x
Crédito 6x
Crédito 7x
Crédito 8x
Crédito 9x
Crédito 10x
Crédito 11x
Crédito 12x

Taxa Total

Valor parcela
para valor total

4,99%
9,90%
11,28%
12,64%
13,97%
15,27%
16,55%
17,81%
19,04%
20,24%
21,43%
22,59%

R$ 335,97
R$ 191,68
R$ 142,76
R$ 120,45
R$ 108,70
R$ 102,20
R$ 98,67
R$ 96,99
R$ 96,48
R$ 96,77
R$ 97,67
R$ 98,95

4.2.4 A pessoa que desistir de ir ao Acampamento de Verão 2018 estará ciente de
que a comissão não devolverá o valor de R$ 50,00 pago pela inscrição.
4.2.5 Crianças de até 5 (cinco) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias não
pagam o retiro, porém não tem direito a cama e assento no ônibus, devendo dormir junto
com os seus responsáveis.
4.2.6 Crianças a partir de 6 (seis) anos completos e abaixo de 11 (onze) anos 11
(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias pagam o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e
cinco reais), com direito a cama e assento no ônibus.
4.2.7

A partir de 12 (doze) anos completos o valor do Acampamento é integral.

4.2.6 O não cumprimento dos termos acima citados, no prazo determinado,
acarretará na perda da vaga.
4.3 Da inscrição:
4.3.1 A inscrição será realizada via web pela página: www.umapvc.com.br/acampamento2018.

4.3.2 Após o pagamento do valor de inscrição, você receberá um e-mail validando
sua inscrição e reserva de vaga. Junto será enviado um link com o mapa das camas, para que
você possa fazer a escolha.
4.4 Do Desconto

5 Famílias com 4 membros ou mais, que residam na mesma casa poderão receber de 5% a
10% de desconto, o mesmo deverá ser solicitado diretamente ao Líder da UMAP (Ir.
Guilherme Pilão).
6 Da Programação e Horário
6.1 O participante deverá se comprometer em respeitar todas as regras e horários do
Acampamento de Verão 2018, bem como participar das programações conforme horários
estabelecidos na programação.

7 Das dependências e Limpeza
7.1 Os participantes devem zelar pela conservação da Chácara, mantendo sempre
arrumados e limpos os quartos e banheiros.
7.2 As camas não podem ser mudadas de lugar sem autorização da comissão;
7.3 Não é permitido retirar colchões dos dormitórios sem autorização da comissão;
7.4 Os responsáveis pelo quartos serão responsáveis em coordenar a sua limpeza;
7.5 Os homens não poderão ter acesso às instalações femininas, bem como, as mulheres
terem acesso às instalações masculinas.
7.6 O retirante que usar o banheiro deverá puxar a descarga, jogar o papel na lixeira e
fechar a água do chuveiro, mesmo se outro retirante estiver aguardando para usar o
chuveiro.
7.7 No último dia, cada retirante deverá arrumar o dormitório, ou seja, manter limpo e
organizado, colocando as coisas no lugar.
7.8 Não será permitida a entrada de pessoas não autorizadas na “cozinha”.

8

Das advertências
8.1

A Comissão de Acampamento de Verão 2018 não estará se responsabilizando por

nenhum dano físico ou material que possa ocorrer com o retirante, nem com 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.
8.2

As advertências e punições implicarão nas seguintes medidas por parte da

comissão de disciplina:
- Advertência por um dos membros da comissão do Acampamento;

- Repreensão no caso de reincidência;
- Ao acontecer a 3ª advertência, o participante será retirado do convívio dos retirantes e
conduzido de volta para casa, acarretando também no impedimento da participação do
próximo Acampamento.
8.3

Aquele que descumprir as regras estará sujeito a Comissão do Acampamento, cujo

objetivo é manter a ordem e disciplina e fazer cumprir este regulamento, podendo o
retirante ser convidado a se retirar, ou seja, voltar para casa, sem a obrigatoriedade da
devolução do valor pago.

9 Da Alimentação
9.1 O Acampamento de Verão vai oferecer hospedagem, alimentação (café da manhã,
almoço e jantar);
9.2 As refeições deverão ser feitas no horário estipulado pela coordenação do
Acampamento de Verão 2018. Após o horário acordado, não serão servidas refeições.

10 Dos Participantes
10.1

O Acampamento de Verão é para todos os sócios da UMAP, membros da Igreja e

amigos, totalizando 180 (cento e setenta) vagas.
10.2

Os menores de 12 (doze) anos só poderão participar com assinatura dos genitores

e acompanhados pelos responsáveis.
10.3

Todo participante deverá levar para o retiro os seguintes objetos: Bíblia, Roupas

Pessoais, Roupa de cama, Travesseiro, Toalha de banho, Documentos Pessoais,
Roupa de Banho, Utensílios de uso pessoal (Remédios, Sabonete, Xampu, Escova e
Pasta de Dente, Condicionador e etc).
10.4

Só será permitida a presença no local do Acampamento das pessoas devidamente

inscritas e identificadas com crachá;
10.5

Será proibido fazer qualquer espécie de brincadeira com qualquer pessoa que não

esteja disposta a brincar, respeite o seu irmão.
10.6

Não será permitido levar qualquer tipo de bomba, morteiro ou derivados;

9.7.

Cuidado com as brincadeiras que possam machucar seus colegas; em volta das

piscinas, evite jogar objetos ou empurrar.
9.8.

Quem tiver qualquer indisposição ou acidente deve comunicar imediatamente a

comissão, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

9.9.

Qualquer problema ou dificuldade comunique a comissão;

