
Termos e Condições do Acampamento Rede Plug IMC: 
 

Do Acampamento 
O acampamento ocorrerá no período de 11/10/2019 a 14/10/2019 no sítio da IMC localizado em 
Esmeraldas. 
 
O objetivo principal do acampamento é a ministração da Palavra de Deus aos participantes por 
meio de cultos, grupos de estudo, oficinas, dinâmicas de grupo, etc. Também visa promover a 
integração e comunhão entre os participantes por meio de atividades esportivas e de lazer. 
 
O público alvo do acampamento são os jovens a partir de 14 anos 
 
Da Inscrição 
Para os menores de 18 anos será necessário a autorização de um responsável da família na ficha 
de inscrição. 
A inscrição inclui hospedagem em alojamento, três refeições diárias e lanches diários. 
O traslado ida e volta por meio de ônibus fretado é opcional e custará R$15,00. 
 
Os valores da inscrição são: 
- Pagamento em dinheiro/cheque até o dia 20/09/19: R$180,00 
- Pagamento em dinheiro/cheque do dia 21/09/19 a 30/09/19: R$190,00 
- Pagamento em dinheiro/cheque do dia 01/10/19 a 10/10/19: R$200,00 
 
- Pagamento no cartão de crédito à vista até o dia 20/09/19: R$185,50 
- Pagamento no cartão de crédito à vista do dia 21/09/19 a 30/09/19: R$196,00 
- Pagamento no cartão de crédito à vista do dia 01/10/19 a 10/10/19: R$206,00 
 
- Pagamento no cartão de crédito em até 3 parcelas até o dia 20/09/19: R$190,00 
- Pagamento no cartão de crédito em até 3 parcelas do dia 21/09/19 a 30/09/19: R$200,00 
- Pagamento no cartão de crédito em até 3 parcelas do dia 01/10/09 a 10/10/19: R$211,00 
 
- Pagamento no cartão de débito até o dia 20/09/19: R$183,50 
- Pagamento no cartão de débito do dia 21/09/19 a 30/09/19: R$194,00 
- Pagamento no cartão de débito do dia 01/10/19 a 10/10/19: R$204,00 
 
Do Cancelamento 
Em caso falta de pagamento de alguma parcela, a inscrição está sujeita a cancelamento. 
 
Em caso de cancelamento da inscrição por inadimplência ou por desistência comunicada em 
prazo inferior a 7 dias da data do acampamento, o participante pagará multa de 50% do valor da 
inscrição. 
 
Desistência comunicada com antecedência de 15 dias ou a qualquer tempo por motivo de 
doença será cobrada multa de 15 reais referente ao valor do transporte, caso o participante 
esteja na lista do ônibus. 
Em qualquer caso de desistência ou outros assuntos relacionados ao acampamento, a 
comunicação deverá ser feita enviada para aroucaaline@yahoo.com.br e/ou 
leonardoarouca@ymail.com.  
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Termos e Condições do Acampamento Rede Plug IMC: 
 

Do Transporte e Programação 
Os ônibus sairão da Igreja Metodista Congregacional – IMC localizada à rua Ponte Nova, 280, 
Floresta - Belo Horizonte as 19:00 horas do dia 11/10/2019 e retornarão ao mesmo local às 18:00 
do dia 14/10/2019. 
 
As atividades no Acampamento terão início às 20:30 do 11/10/2019  e o encerramento será às 
17:00 do dia 14/10/2019.  
 
Os horários dos ônibus e ou da Programação devem ser respeitados pelo participante, mesmos 
os que estiverem em transporte próprio ou de carona. 
 
Da Saúde e Segurança 
No acampamento não há serviço de enfermagem, apenas a disponibilização de caixas de 
medicamentos com medicação básica e itens de primeiros socorros.  
 
O participante deve levar seus próprios medicamentos que estiver fazendo uso e poderá contar 
com apoio da Organização para ministração da medicação. Esta necessidade deve ser informada 
por escrito na ficha de inscrição. 
 
Os cuidados com restrições alimentares por motivo de saúde deverão ser feitos pelo próprio 
participante. 
 
Das Outras Condições 
As refeições e lanches serão servidos somente nos horários estabelecidos pela Organização. 
Durante o acampamento haverá uma lanchonete para venda de refrigerantes, sucos, e doces em 
geral. 
 
A Organização não se responsabiliza por objetos de valor e dinheiro levado pelo participante. 
 
O participante deve levar roupa de cama, toalha, objetos de higiene e de uso pessoal.  
 
O participante não deve levar tarefas escolares ou de trabalho para o acampamento. 
 
O participante deve levar Bíblia e material de anotação para uso durante as palestras e estudos 
da Palavra de Deus. 
 
Durante o acampamento haverá atividades esportivas e de lazer para as quais é recomendado 
calçados, roupas e acessórios adequados. 
 
O descumprimento das normas e regras do acampamento bem como comportamentos 
inadequados sujeita o participante a advertência, suspensão ou expulsão, conforme a gravidade. 
 
Os casos omissos ou não previstos nas regras do acampamento e neste documento serão 
analisados e tratados pela Organização. 
 
Outras informações ou contatos poderão ser feitos com a Secretaria da IMC (3245-9009) ou com 
os Pastores Leonardo (99952-4660) e Aline (99654-2426). 


