
 
 

Orientações gerais 

 O inscrito deverá apresentar documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento) no ato de 

apresentação na Chácara, sendo aceita cópia autenticada do documento. Caso não seja apresentado 

documento de identificação o ACAMPANTE será impedido de participar do Acampamento; 

 Além do documento de identificação, os menores de 18 anos devem apresentar autorização assinada por 

pai ou responsável. 

 O valor pago pela inscrição dá direito à alimentação, às diárias e ao transporte da Igreja Sede até ao 

Acampamento Batista Ebenézer, bem como o retorno até à Igreja Sede.  

 Cada ACAMPANTE deverá levar sua roupa de cama (travesseiro, lençol, edredom/cobertor, toalha de 

banho, etc.); roupa para as atividades (tênis para utilizar durante a trilha, calça e camiseta); seu material de 

higiene pessoal (creme dental, escova de dente, sabonete, etc.), bem como protetor solar e repelente. 

 

Normas e regulamentos 

 Os ACAMPANTES não pertencentes à ADEB só serão admitidos desde que estejam de acordo com as 

normas e regulamentos de nosso Ministério. 

 Só será permitida a presença no local do ACAMPAMENTO IMPACTADOS de pessoas devidamente 

inscritas e identificadas. 

 As moças e rapazes ficarão em alojamentos distintos, não sendo permitido o ingresso de rapazes no 

alojamento das moças ou vice-versa. 

 É proibido isolamento ou ajuntamento de "duplas" ou "grupos" dispersos, em locais isolados, ermos e/ou 

escondidos. 

 Não será permitido o uso de roupas consideradas inadequadas, como por exemplo: roupas curtas, 

decotadas, transparentes, shorts de lycra ou similares, mini blusas, biquínis (salvo se com o uso de short 

e/ou camiseta), nem maiôs cavados, decotados, transparentes, entre outros. 

 Sendo um dos objetivos do ACAMPAMENTO IMPACTADOS a edificação espiritual, espera-se de cada um, 

atitude digna de cristão, devendo-se observar os critérios disciplinares, evitando-se conversas imorais, 

gritarias, algazarras e todo comportamento que possa prejudicar o ambiente espiritual e harmonioso. 

 Os ACAMPANTES devem zelar por seus objetos de valor e/ou aparelhos eletrônicos que venham levar, 

sendo os mesmos de responsabilidade única e exclusiva de seu dono, ficando assim eximida de qualquer 

responsabilidade a liderança do ACAMPAMENTO IMPACTADOS, pela salvaguarda de quaisquer desses. 

 Estando ciente das Regras e Normas acima, em caso de descumprimento, o ACAMPANTE poderá ter a sua 

permanência suspensa a qualquer momento, sendo esta comunicada aos pais e/ou responsáveis que serão 

solicitados a comparecer ao local do Acampamento, não tendo direito à restituição do valor pago. 

 

☐ Declaro por livre e espontânea vontade, concordar em permanecer no local e dias em que acontecerá o 

ACAMPAMENTO IMPACTADOS, saindo somente em caso de emergência. 

☐ Prometo obedecer a todas as normas estabelecidas e estar ciente de que o ACAMPAMENTO 

IMPACTADOS se trata de um trabalho sério, com intuito de contribuir para minha vida moral e espiritual. 


