ACAMPAMENTO DE CARNAVAL UMPAMERICANA/2018
Nos dias 10 á 13 de Fevereiro, será realizado o acampamento da UMP Americana “IDE”. O evento será
na Chácara dos nossos irmãos, Arthur e Lisa, tendo início ás 09h (10/Fev) e término ás 16h (13/Fev). As vagas
são LIMITADAS, por isso garanta a sua! O valor é de R$: 170,00
Jantares Temáticos:
 Nações: Escolha sua nação e vista-se de acordo.
 Noite das Cavernas: Como viviam os homens das cavernas? O que comiam? Como se vestiam?
 “Daqui a 10 anos”: Como você se imagina daqui a 10 anos?
O que levar ao acampamento:
 Colchão, roupa de cama (lençol, edredom, travesseiro), roupas para sujar, produtos de higiene pessoal
(shampoo, sabonete, creme dental, escova de dente, escova de cabelo, desodorante), roupa de banho,
calçado reserva, bíblia, toalha (banho/piscina), protetor solar, repelente, talheres, pratos, copo e
lanterna!
 (Meninos: + 1 Refrigerante (2L) | Meninas: + 1 bolo)
 Este ano, juntamente com a inscrição, você pode doar um quilo de alimento, que será utilizado para futuros
projetos da UMP/2018. A doação é opcional.
Formas de pagamento:
2x de R$: 85,00

1x de R$: 170,00

Não pode participar todos os dias?

1º:R$ 85,00 até 10/Jan
2ª:R$ 85,00 até 10/Fev

1º: R$ 170,00 até 10/Fev

Consulte os valores diários com o tesoureiro.
ATENÇÃO: Valores diários não incluem camiseta!
A camiseta pode ser adquirida a parte!

(Todos os pagamentos devem ser efetuados com o Tesoureiro ou Presidente da UMP/2018)

Ficha de inscrição UMP/2018

INSCRIÇÃO Nº:

1) Informações Gerais:
Nome: ___________________________________________________________. Idade: ________ anos
Cel: (

)__________________. Está no grupo da UMP/2018 no Whatsapp?

Vou participar: (

) Todos os dias

(

(

) Sim | (

) Não

) Apenas _____ dia(s)

2) Contato de Emergência:
Nome: ________________________________________. Tel/Cel: (

)___________________________

3) Forma de Pagamento:
(

) 1x de R$ 170,00

(

) 2x de R$ 85,00

Assinatura do acampante ou
Responsável (se menor)

(

) ____ diária(s) R$: _________

