Inscrição para Acampamento Navegando com Deus

Identidade 2019

2019 – Identidade
2 – 6 de Julho 2019
Custo 40 euros

Esta inscrição deve ser preenchida e entregue até o dia 20 de Junho
Dados doCampista:
Nome :_______________________________________________________________________________________________
Morada:______________________________________________________________________________________________
Código Postal: _______________________
Data de Nascimento: __________________________________________ Ano de Escolaridade: _______________________
Dados do Encarregado de Educação ou Adulto Responsável:
Nome: _______________________________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________________
Código Postal: ______________________ Número de Contacto 1: _______________________________________________
Número de Contacto 2:___________________________________ Email: _________________________________________
Informações de Saúde do Campista:
Qualquer alergia ou intolerância a alimentos, medicação, insetos, ou outra coisa?
______________________________________________________________________________________________________
Vacina contra tétano atualizada? Sim ou Não_____________
Qualquer doença – por exemplo: pressão alta ou baixa, diabetes, desmaios, asma, enxaquecas, sonambulismo, restrições em
atividades, etc.? _______________________________________________________________________________________
_____Necessidade de tomar medicamento durante o acampamento –Indique abaixo quais:
Medicamentos: ____________________________________________________________________________
Motivo de Uso:____________________________________ Dosagem: ________________________________
Horário: ___________________________________ Observações: ___________________________________
*Sabe nadar? _____Sim_____Não Prefere que sempre utilize colete salva vidas? ____Sim_____ Não é preciso
Eu, _______________________________________, responsável do campista, _________________________
__________________________________, autorizo a participação no acampamento juvenil, dias 2 - 6 de Julho 2019,
Acampamento Navegando com Deus . Tenho lido e estou de acordo com o termo de responsabilidade.

Assinatura: _______________________________________________ Data: ____________________
*Permito / Não permito que fotos do meu filho sejam colocadas em redes sociais.

Eu, ______________________________________, tenho lido e comprometo-me a cumprir as regras do acampamento
percebendo que essas regras são para assegurar a segurança e divertimento tanto meu como dos outros campistas. Percebo que
se infringir as regras pode resultar no meu regresso a casa antes do fim do acampamento.
Assinatura do campista: ____________________________________________________ Data: ___________________

Acampamento Navegando com Deus – Informações e Termos de Responsabilidade
2 - 6 de Julho 2019 – Inscrições até dia 20 de Junho
Organizado por:
Igreja Baptista de Portalegre –961276419, 968092405
Igreja Baptista de Queijas - 963411944
Igreja Baptista de Montijo – 933689547
Igreja Baptista Evangélica Colinas -932292275
Realizado no Parque de Campismo de Albufeira de Maranhão em Avis: Lugar do Clube Náutico de Avis 7480 Avis
Tel.: 242 412 452
O acampamento começará com almoço no dia 2 e acabará depois do pequeno-almoço do sábado, dia 6. Será um acampamento
de tendas num sítio reservado para grupos dentro do parque de campismo. Constitui de 4 dias de lições Bíblicas, desportos em
grupo, natação, canoagem, e outras atividades.

O Que Será Necessário Levar
Saco-cama, almofada, colchão de
campismo
Bíblia, se tiver
Artigos de higiene pessoal
Toalha
O Que Não Se Deve Levar?
Jogos electrónicos
Tabaco, drogas, ou álcool
Livros ou revistas

Roupa para 4 dias
Casaco (as noites são frescas)
Fato de banho e calções (para todos)

* Fotocópia do BI
Lanterna

Qualquer coisa que possa distrair de
participar com a tua equipa e ter uma
boa disposição!

Seguros de Acidentes pessoais e serviços de saúde
Todos os campistas estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoal das igrejas com quem vieram. Cada campista
deve ser portador do seu Cartão de Utente.
Telemóveis e Wi-fi
No parque de campismo, a largura da banda WI-FI é muito limitada. Durante os jogos aquáticos e atividades em grupo sugerimos
que os campistas trazem seus telemóveis para a cozinha onde irão para uma bolsa identificada com o nome do campista.
Também sempre que não são precisos podem ficar nesse local, e assim evitar perdas, danos, e roubos. Cada campista terá
acesso duas vezes durante o acampamento para carregar o telemóvel na cozinha. O acampamento não será responsável pelos
telemóveis dos campistas.
Código de Conduta do Campista
1. Respeitarei as orientações dos dirigentes.
2. Não irei para nenhum lado sozinho.
3. Vestirei sempre roupa modesta.
4. Não entrarei na área de tendas reservados a campistas do sexo oposto, assim assegurando privacidade para todos.
5. Participarei em todas as atividades programadas.
6. Utilizarei as instalações de modo a não causar estragos.
7. Não sairei do recinto do acampamento sem autorização dos dirigentes.
8. Preservarei a limpeza de todas as instalações, interiores, e exteriores.
9. Não serei portador, nem consumirei bebidas alcoólicas, nem tabaco, nem substâncias estupefacientes.
10. Manterei, permanentemente, uma atitude de boa comunhão fraternal com todos os participantes e dirigentes.
Como dirigentes do acampamento, não toleramos conversas indecentes nem bullying de qualquer forma durante o acampamento.
As regras de conduta são poucas, mas importantes para a realização duma boa semana de acampamento, para a segurança de
todos os campistas, e para respeitar a entidade que nos permite usar suas instalações.
Se for necessário qualquer repreensão, dependerá da gravidade da infração, e poderá incluir perda de atividades. Em casos
graves resultará no regresso para casa ao custo do responsável.
Os anos passados têm corrido muito bem com jovens que participam de toda maneira para um acampamento divertido. Sabemos
que este ano também será igual!

