
Termos e Condições do Dia no Sítio 

Dia No Sítio 

É um evento da Igreja Metodista Congregacional para reunir membros, familiares, 

participantes e convidados em sua sede campestre para passar o dia juntos em comunhão, 

diversão, confraternização, celebração de culto e batismo nas águas.  

O Dia no Sítio será dia 07/09/2019 de 09:00 às 17:00 no sítio da IMC localizado em Esmeraldas 

e é livre para todas as faixas etárias. 

Segue link para Waze ou Google Maps para chegar ao local.  

https://goo.gl/maps/r2pGyskUE1giZBP57 

O endereço é LMG-808, km 15, Esmeraldas – MG. 

 

Da Inscrição 

Para participar é necessário fazer a inscrição por meio do site www.imcbh.com.br até dia 

01/09/2019. 

A inscrição é individual e obrigatória para crianças a partir de 5 anos de idade.  

O valor de cada inscrição é R$5,00 (cinco reais) e o total arrecadado será usado na organização 

do evento.  

Para contratação de transporte (traslado ida e volta por meio de ônibus fretado) é preciso 

escolher esta opção no ato da inscrição e pagar o valor adicional de R$15,00 (vinte reais). 

Os inscritos se comprometem a levar e compartilhar refeições e bebidas para o almoço e café 

da manhã ou tarde.  

 

Do Cancelamento 

Em caso de falta de pagamento de alguns dos valores a inscrição está sujeita a cancelamento. 

Em caso de desistência comunicada em prazo inferior a 7 dias da data do evento, o 

participante pagará multa de 50% do valor da inscrição e não terá direito ao ressarcimento da 

contratação de transporte se for o caso.  

A comunicação de desistência deverá ser feita pelo e-mail secretaria@imcbh.com   

 

Do Transporte e Programação 

O ônibus sairá da Igreja Metodista Congregacional – IMC na rua Ponte Nova, 280, Colégio 

Batista - Belo Horizonte as 08:15 do dia 07/09/2019 e retornará ao mesmo local às 18:00 do 

mesmo dia. 

As atividades no Acampamento começarão às 09:00 e o encerramento será às 17:00, 

conforme a seguinte agenda: 

09:00 às 09:50 – Café da Manhã 

10:00 às 11:00 – Celebração e Batismo 

11:00 às 12:40 – Gincana no Campo 

12:40 às 13:50 – Almoço 

13:50 às 16:30 – Livre 

15:30 – Café da Tarde 

17:00 – Encerramento e retorno 

Programação sujeita a alteração, conforme necessidades da organização. 
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Termos e Condições do Dia no Sítio 

Da Saúde e Segurança 

Os pais devem cuidar da saúde e segurança dos seus filhos no local. Em caso de algum 

problema ou ajuda, favor recorrer aos organizadores. 

 

Outras Informações 

As refeições e lanches serão servidos somente nos horários estabelecidos pela Organização. 

No local haverá venda de açaí com o propósito de arrecadar recursos para este evento. Em 

caso de superávit, o saldo será usado na organização do próximo evento ou ofertado para 

projetos missionários da IMC. 

A Organização não se responsabiliza por objetos de valor e dinheiro levado pelo participante. 

 

Outras informações ou contatos poderão ser feitos com a Secretaria da IMC (3245-9009). 

 

 


