Fortlight
Prepare-se para missão!
Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da
batalha, vocês continuarão de pé e firmes.
Efésios 6:13

Querido acampante,
Recebemos com muita alegria a sua inscrição para o nosso Acampamento Teens 1 2020!
Esse acampamento é para as idades de 13 a 17 anos, e será de 21 a 26 de janeiro.
A recepção é pela tarde das 14 as 16 h.
Dê uma olhada no que estamos planejando:
Aventuras: Cabo Aéreo, Arvorismo, Pista Alta
Jogos: SUPER TRIPP TRAPP, Equipes X Equipes, O Grande Jogo, À Prova de Hugo
E ainda: Grupos de Interesse, Noite Maluca, Música, Oficinas, Cachoeira, Fogueira, Esportes, novas
amizades...
Contamos com a participação de todos os acampantes nas atividades da programação, sejam as sociais,
espirituais ou esportivas. Normas de segurança serão passadas e acompanhadas pela equipe PVSul.
Jantares especiais:

• Jantar Fortnite (crie a sua Skin)
• Os outros serão anunciados aqui.
Outras Informações Importantes para o Acampante:
Com o objetivo de promover integração entre os acampantes, bem como a chance de passar alguns dias
em contato com a natureza, com Deus e longe das tecnologias comuns do dia-a-dia, desaconselhamos que
você traga o seu celular. Com isso, queremos evitar a perda do aparelho, o isolamento do grupo e o acesso
à internet sem supervisão. Caso os pais vejam a necessidade de você trazer o seu celular, este será
recolhido pela equipe PV Sul, que permitirá seu uso somente no período da tarde. Todavia, a PV Sul não se
responsabiliza por perda, dano ou roubo dos aparelhos.
Em caso de emergência, o acampamento entrará em contato imediatamente com os pais. Havendo
necessidade dos pais ou responsáveis entrarem em contato com seu fillho (a), estamos disponibilizando,
em horário comercial, nossos telefones.
Área de Convivência: Temos uma cantina onde vendemos refrigerantes, sucos, água, chocolates,
salgados, lanches rápidos...
Endereço: RS 020, Parada 104, Morungava, Município de Gravataí. Você pode colocar Palavra da Vida Sul
no Google Maps que ele lhe trará aqui na nossa propriedade.
Contatos: (51) 99840.9854 e (51) 3106.2465 Email: escritorio@pvsul.com.br

Esperamos você no Teens 1 dia 21 de janeiro, a partir das 14 h!
Estamos orando para que esses dias aqui possam ser marcantes para você.

Equipe PV Sul

Associado desde 1992

Nome: ______________________________________________________

Data de Nascimento: ___ / ___ /_____

Endereço: ______________________________________________________________________________________
Cidade: __________________________________________
Pai: __________________________________________
Fone Comercial: (

Estado: _______

Fone: (

) _______ . ________

Mãe: _________________________________________

) ________ . _________

Celular: ________ . ________

Onde estarão os pais (responsável direto) durante o Acampamento? _______________________________________
É alérgico a picadas de inseto? ________ É alérgico a algum remédio? ________

Quais? ___________________

_______________________________________________________________________________________________
Possui plano de saúde? _________

Qual? ___________________________________________________________

Remédios que levará ao acampamento (oriente quanto ao horário e dosagem): ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
Algum tipo de medo? _____________________________________________________________________________
Nome do Monitor: ________________________________________

Quarto: ____________

Participação no Evento: Autorizo ____________________________________________________________________ a
participar do Acampamento Teens 1 Palavra da Vida Sul 2019.
Se houver alguma restrição quanto à participação em quaisquer atividades do programa, descreva abaixo:
_______________________________________________________________________________________________
Socorro Médico: Autorizo a diretoria do mesmo a socorrê-lo (a) em casos de emergência, sendo que todas as despesas
correrão sob minha responsabilidade. Importante: a PVSUL esclarece que, em casos de emergências, o paciente é dirigido
ao Hospital de Gravataí, que atende tanto pelo SUS como por convênios particulares.
Direitos de Imagem: Autorizo a Organização Palavra da Vida, para todos os fins do presente termo, os direitos de gravação
de áudio, vídeo, filmagem; o direito de imagem para a ampla divulgação deste e outros Eventos, produção de material
promocional em qualquer tipo de mídia; peças promocionais para qualquer outro fim institucional desta organização. A
presente autorização é feita a título gratuito, sem qualquer ônus para a Organização Palavra da Vida. E assim por estarem
justos e acordados firmo a presente Autorização de Cessão de Direitos.

__________________________________________

Assinatura do Pai ou responsável direto
Data: _____ /_____ /______

RG n.º _____________________

CPF n.º ______________________

Obs.: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

