


ACAMPAMENTO CIP 
Inverno 2013 

Para acampar no CIP basta ser alegre, ter 

energia, respeito à natureza e é claro 

vontade de aprender a velejar!!! 

Não deixe seu 

filho de  

8 anos à 14 

anos fora 

desta! 



ACAMPAMENTO CIP 
Inverno 2013 

São 4 dias de muita diversão, animação, 

curtição e... Muitas velejadas! 

 

 

 

 

 

 

As crianças estão 100% do tempo monitorados.  

 



ACAMPAMENTO CIP 
Data e Local 

Entrada: dia 23/7 das 18h00 às 20h00 

 

Saída: dia 27/7 às 13h00 

DATA: 23 à 27 de julho de 2013 

Pais ou responsáveis estão convidados deixar seus filhos sob 

cuidados dos monitores e coordenadores do Acampamento 

CIP.  

Não é permitida a visita aos filhos durante o Acampamento. 



ACAMPAMENTO CIP 
Investimento  

Investimento 
R$ 550,00 até 30/06 

R$ 600,00 de 01/07 à 22/07 
Pago em até 2x.  

(metade do valor na reserva da vaga e a outra parte para 30 dias) 

Descontos especiais para irmãos! 

****As reservas somente serão validadas após pagamento de 50% do valor 

do acampamento! 

****Sócios poderão efetuar o pagamento da 2ª parcela no boleto do YCP 

 



ACAMPAMENTO CIP 
Atividades  

Atividades Recreativas  

• Gincanas  

• Campeonatos 

• Jogos de quadra  

• Atividades artísticas 

• Jantares temáticos: 
– Noite de Gala 

– Jantar de “Malucão”  

– Show de talentos  

– Roupa preta  

• Cineminha  

 

Atividades Náuticas 

• Aulas teóricas  

• Aulas práticas 

• Gincanas náuticas 

• Campeonatos  

  

** Teremos atividades para 

crianças que já velejam 

como também para aquelas 

que nunca velejaram. 

 

~_/)_~ ~_/)_~ 



ACAMPAMENTO CIP 

• Alimentação nota 10, em 4 refeições diárias 

• Monitores especializados em acampamentos 

• Aulas práticas e teóricas de vela 

• Atividades recreativas, náuticas e esportivas  

• Fotos diárias on line http://www.flickr.com/photos/cip-acampamento 

• Campeonatos  

 



ACAMPAMENTO CIP 
Programação Padrão 

08h00–8h30    Acordar 

08h30-9h30  CAFÉ DA MANHÃ 

09h30–10h00  Tempo livre 

10h00-10h40  Atividade em terra 

10h40–12h00 Atividade com vela  

12h00–13h30 ALMOÇO 

13h30–14h00  Tempo livre 

14h00–16h00  Gincana náutica 

16h00-17h30 Atividade recreativa 

17h30-18h00 LANCHE 

18h00-19h00  Atividade recreativa 

19h00-20h00  Banho 

20h00-21h00  JANTAR 

21h00-22h30  Brincadeira noturna  

22h30 Dormir  



ACAMPAMENTO CIP 
Preparando a mala 

- Colete salva-vidas 

- Roupas para velejar (lycra, roupa de 

borracha, casaco impermeável) 

- Calça e agasalhos leves 

- Boné, chapéu 

- Maiô / Sunga 

- Meias, cuecas e calcinhas 

- Camisetas, camisetas de manga 

comprida 

-Bermudas,  

-Tênis (2) 

-Chinelos / Crocs 

- Pijamas (2) 

-Travesseiro  

-Roupa de Cama / Saco de dormir 

-Colchonete / Colchão inflável   

- Tolhas de banho (3 unidades) 

- Sabonete / Shampoo / 

Condicionador 

- Escova de dentes / Creme dental 

- Protetor solar / Repelente 

-Lanterna c/ pilhas 

-Saco para roupa suja  

Certifique-se que a quantidade é ideal para os 4 dias  

e se todas as roupas estão identificadas!!!  



ACAMPAMENTO CIP 
Preparando a mala 

Jantar de Gala: Não há necessidade de levar roupas especiais.  

O legal mesmo é ver o que eles conseguem inventar com o que eles tem.  

Alguns acessórios como gel para cabelo, óculos, maquiagem, fitinhas para 

os cabelos são bem vindos, lembrando sempre de identificar o material 

de cada um! 

Os monitores estarão por perto para ajudar em um lindo penteado ou 

uma ajuda na combinação de roupas!!!! 

Show de Talentos:  Essa é a hora de soltar a voz, tocar seu instrumento 

favorito, fazer uma coreografia e até interpretar uma cena...  

Quem tiver um instrumento musical poderá trazê-lo para mostrar seu 

talento! E quem não tiver pode improvisar com uma dança, uma 

música, um teatro, aqui a imaginação vai alto! 

(Papais e mamães poderão acompanhas as fotos em: http://www.flickr.com/photos/cip-acampamento ) 

 

http://www.flickr.com/photos/cip-acampamento
http://www.flickr.com/photos/cip-acampamento
http://www.flickr.com/photos/cip-acampamento


ACAMPAMENTO CIP 
Preparando a mala 

• Cada criança deverá trazer uma panela 

velha, devidamente identificada e sem a 

tampa! 

 



ACAMPAMENTO CIP 
Informações! 

INFORMAÇÕES e RESEVAS: 
 

Renata 

5514.6911 / 5514. 6912 

Cel: 9-8444-2565 

 

cip@ycp.com.br 
www.ycp.com.br 

 

mailto:cip@ycp.com.br
http://www.ycp.com.br/

