
GUIA PARA PAIS E ACAMPANTES

GUIA PARA PAIS & ACAMPANTES !
Aqui vão algumas dicas para que o Acampamento de Férias CIP 

seja inesquecível para todos!!! !
Data:    17 à 21 de dezembro de 2013 
Hora de chegada:  17/12 terça-feira (a partir das 12h30) 
Hora de saída:  21/12 sábado (entre 10h00 e 11h00) 

!
COMUNICADO AOS PAIS: !
 Temos a exata noção da responsabilidade a nós confiada.  
 Nossa missão é colaborar com a boa formação e o desenvolvimento 
saudável de nossos participantes, respeitando a individualidade de cada um, 
tendo o privilégio de participar do crescimento do indivíduo em todos os 
aspectos.  
 Nosso cronograma de atividades já foi elaborado com antecedência, por 
uma equipe especializada em acampamentos de vela. 
 Para nós, cada participante é único, mas como estamos em grupo, 
algumas regras são importantes e seguem abaixo: 
 COMUNICAÇÃO: Pedimos para que os participantes não tragam 
celulares. O telefone do clube estará à disposição para ser usado a qualquer 
hora do dia, o participante que quiser falar com a família deve procurar um de 
nossos monitores que o encaminhará a secretaria onde poderá telefonar para 
os familiares. Se houver necessidade entraremos em contato através dos 
telefones fornecidos na ficha cadastral.  
 Em caso de emergência, sinta-se a vontade para telefonar para o YCP 
no 5514-6912 ou nosso Coordenador Charles Bennett 99313-7500. 
 LIMPEZA: A faxina fica por conta da equipe de limpeza do clube que o 
faz todos os dias, mas é de responsabilidade do acampante a organização de 
sua mala (arrume a mala do acampamento JUNTO com seu filho, assim ele 
saberá o que tem e onde está!). 
 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Pedimos atenção ao que se refere a 
eletrônicos tais como MP3, iPod, iTouch, tablets bem como celulares e 
máquinas fotográficas, não há necessidade dos mesmos e não nos 
responsabilizamos por eventuais perdas ou danos! 
 GULOSEIMAS: Não mandem biscoitos e guloseimas! Grande parte das 
nossas atividades terá como brindes biscoitos e guloseimas, se os acampantes 
trouxerem acabará com a graça das nossas premiações!!!!!!! 
 SOS: Dispomos de uma farmácia básica para primeiros socorros, 
curativos, controle de temperatura etc. 
 Se alguma criança estiver em tratamento médico, enviar a receita com a 
posologia, e o medicamento em quantidade suficiente para toda a duração do 
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acampamento e os horários a serem ministrados. 
 Para casos simples, utilizaremos os dados médicos da ficha de inscrição 
como procedimento, para casos mais graves entraremos em contato com os 
pais / responsáveis. 
 CANCELAMENTO: Os cancelamentos serão vistos caso a caso junto a 
administração do YCP. 
 PAIS E FILHOS / SÓCIOS: Para facilitar o trabalho dos monitores e o 
bom desempenho do acampamento, os pais estão convidados a deixarem 
seus filhos sob supervisão do acampamento assim que terminarem o “check in” 
e as arrumações. Se alguma criança desistir do acampamento ou ficar doente, 
os pais serão contatos imediatamente. 
 Pedimos para os pais que não façam “visitas” aos filhos durante o 
acampamento, muito menos os retirem do mesmo, sem prévia notificação a 
coordenadora. 
 As crianças sócias não estão autorizadas a circular no clube fora do 
grupo, nem a fazer pedidos no restaurante / lanchonete, assinando comandas 
particulares. !
COMUNICADO AOS ACAMPANTES: !
 Com a Equipe CIP, suas férias serão inesquecíveis! Mas para que tudo 
seja perfeito sempre é bom lembrar alguns detalhes básicos.... 
 É comum sentir-se um peixe fora d`água no primeiro dia! Calma, assim 
que as atividades começarem tudo vai melhorar… acredite! 
 No acampamento não serão permitidos quaisquer tipos de brincadeiras, 
que venham ofender, machucar ou aborrecer o próximo, portanto lembre-se: 
não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você! 
 Os monitores serão responsáveis por você durante o acampamento, e 
com certeza serão grandes amigos! Qualquer problema ou insatisfação 
converse com eles ou com uma Mãe-Monitora, e tudo irá se solucionar da 
melhor forma possível! 
 A natureza do clube é linda. Lembre-se de respeitar e admirar as plantas 
e animais e de jogar o lixo na LIXEIRA! 
 Você é responsável por suas roupas, mantenha a sua mala em ordem! 
 Você é responsável por seu cantinho de dormir no salão, de manhã 
guarde o colchão, travesseiro e lençóis / sleeping bag no local correto e tudo 
arrumado! 
 No acampamento CIP o clima é de amizade, aventura e cooperação! 
Você veio para se divertir, portanto venha de mente e coração abertos, para 
conhecer e fazer novos amigos! Tendo a certeza de que assim você irá curtir 
muito! !!
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ARRUMANDO A MALA 
O QUE LEVAR? e… O QUE NÃO LEVAR? !

O que levar: 
 O acampamento é para correr, pular, brincar e se sujar, portanto... traga 
roupas velhas e confortáveis, lembre que a maior parte das atividades envolve 
água & natureza!!! Deixe as roupas novas e chiques para um passeio com a 
família! 
 Fizemos uma sugestão de lista básica de uma temporada de 5 dias. Mas 
não se esqueça: TUDO, TUDO mesmo, deve estar VISIVELMENTE 
IDENTIFICADO, com o nome do participante para não perder! !
CAMA E BANHO 

1 colchonete ou colchão inflável 
1 travesseiro;  
1 cobertor ou edredom ou saco de dormir; 
3 toalhas de banho; 
1 tolha ou roupão para piscina. !

ROUPAS 
10 cuecas / calcinhas; 
7 pares de meia; 
5 sungas / biquíni / maiô; 
2 conjuntos de moleton; 
1 calça avulsa; 
1 camiseta de manga comprida; 
1 casaco de frio (pode ser um moleton ou um casaco de soft); 
1 capa de chuva; 
8 shorts / bermudas; 
10 camisetas de manga curta; 
1 pijama de frio; 
1 pijama de calor; 
1 par de chinelo tipo havaianas; 
1 sapato tipo crocs (se tiver) 
2 pares de tênis; 
1 boné. !

ASSEIO PESSOAL 
Escova de cabelo / pente 
Para quem tem cabelo comprido elástico;  
Escova dental;  
Pasta dental;  
Sabonete;  
Shampoo;  
Condicionador;  
Protetor labial;  
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Protetor solar; 
Repelente;  
Creme hidratante. !

ESPECIAL para VELEJAR 
Colete salva-vidas; 
Roupa de neoprene (se tiver) 
Camisas lycra com proteção solar; 
Capa de chuva / Spray Top !

OUTROS: 
Lanterna com pilhas novas; 
Sacos plásticos para roupas sujas 
Sacos plásticos para roupa molhada 
Sacos plásticos para sapatos !
Se você souber tocar algum instrumento leve-o! Poderá ser útil! !

NÃO LEVAR!!! 
 Telefone celular, jóias, mp3, mp4, iPods, tablets, máquinas fotográficas, 
jogos eletrônicos, óculos de sol e relógios caros pois não nos 
responsabilizamos por eventuais danos e perdas. !
CHECK IN 
 A recepção será realizada dia 17/12/2013 terça-feira, a partir das 13h00 
(uma da tarde) na sede social do YCP. 
 Pais e crianças deverão se apresentar para a mãe-monitora para ser 
feito o check-in e verificar pendências na ficha de inscrição. !
CHECK OUT 
 Tudo o que é bom dura pouco e logo chega o dia da despedida! 
 Pedimos aos responsáveis que cheguem ao clube às 10:00h do dia 
21/12 SÁBADO para o encerramento. !!

Pais saudosos e parentes orgulhosos podem acompanhar as aventuras diárias dos 
acampantes na página do Flickr http://www.flickr.com/photos/cip-acampamento/ (alguns 
dias a internet na represa é mais lenta então tenham paciência até o fim da noite as 
fotos estarão lá!!!!)
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