INTERCÂMBIO UPA/UMP
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/2017

Nos dias 12 á 15 de Outubro será realizado o tão aguardado intercâmbio para São José do Rio Preto
(SJRP). As vagas são LIMITADAS, por isso garanta a sua!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES (LEIA COM ATENÇÃO):
- Datas e horários: O Acampamento tem início às 18h (12/Out) e término às 14h (15/Out).
- Itinerários:
Ida: Sairemos de Americana às 12h (12/Out) com destino á SJRP. Faremos paradas para banheiro e
alimentação. Horário previsto para chegada em SJRP: 17h (12/Out).
Volta: Sairemos de SJRP às 14h (15/Out) com destino á Americana. Faremos paradas para banheiro e
alimentação. Horário previsto para chegada em Americana: 19h (15/Out).
- Autorização de Viagem: Menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, necessitam de Autorização de
Viagem, devidamente assinado por seu responsável legal. A autorização está anexa a esta ficha e deve ser
preenchida e entregue juntamente com a ficha de inscrição.
- Prazo de Inscrição: O prazo de inscrição é até dia 20/Set. Essa data foi definida pela diretoria de SJRP.
- Camisas: Ir com a camisa do acampamento de carnaval “Não é só mais um coração”. Quem possuir a camisa
do time Central, levar para possíveis campeonatos de futebol.
- Vagas: As vagas são limitadas a quantidade de assentos no ônibus. Depois de atingido o número máximo de
inscrições, não será possível a participação de mais acampantes.
- O que levar ao acampamento: Roupa de cama (lençol, edredom, travesseiro), roupas reservas, roupa de
guerra (roupa velha, para sujar), produtos de higiene pessoal (shampoo, sabonete, creme dental, escova de
dente, escova de cabelo, desodorante), roupa de banho, calçado reserva, bíblia, toalha (banho/piscina), protetor
solar, repelente, talheres, pratos, copo, lanterna, RG, CPF e dinheiro para cantina.
- Jantares temáticos: Jantar dos Gêmeos e Noite dos Talentos.
- Valores: Cada integrante precisará arcar apenas com os custos de transporte (ônibus). O valor de inscrição
para o acampamento será pago pela igreja de SJRP. O valor é de R$ 80,00 por pessoa. As formas de
pagamento podem ser consultadas abaixo!
- Formas de pagamento: O pagamento pode ser efetuado em até 2x.
2x: Sendo a 1ª parcela de R$ 40,00 até dia 30/Agosto e a 2ª parcela de R$ 40,00 até dia 30/Setembro.
1x: Sendo a 1ª parcela de R$ 80,00 até dia 30/Setembro.

- INDÍSPENSÁVEL levar RG e CPF.
- Ficha de Inscrição: A ficha de inscrição anexa foi elaborada pela diretoria de SJRP. Portanto, todos os
campos devem ser preenchidos, de maneira correta e séria. Encaminharemos essas informações para SJRP
para controle de acampantes.
- Dúvidas ou informações: Procure a coordenação e/ou diretoria da UPA/2017

Ficha de inscrição | UPA/UMP São José do Rio Preto
- Acampante:
Nome Completo: ______________________________________________ Idade: __________ anos
E-mail: _____________________________________ Sexo:

Masculino

Feminino

RG: _______________________________________ Celular: (

) ___________________________

- Contato de Emergência:
Nome do Responsável: _______________________________________________________________
Grau de Parentesco: _________________________

Contato: (

) __________________________

- Ficha Médica:
Toma algum medicamento ou tem algum tipo de alergia?

Sim

Não

Se sim, qual? _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, __________________________________________, RG nº________________________,
e CPF nº_______________________, AUTORIZO meu (minha) filho (a) __________________
___________________________, portador do RG nº ________________________, e CPF nº
___________________________, a viajar para a cidade de São José do Rio Preto - SP
acompanhado(a) por JOELMA BUENO DAS NEVES MUNIZ, RG nº 21.292.872-7 e CPF nº
139.529.698-77 dos dias 12 á 15 de Outubro de 2017. Autorização válida para ida e volta.

____________________, ____ de____________ de 20____.

______________________________________
(assinatura do responsável)

