
NOME DO RETIRANTE:_____________________________________________________________ 

RG: ___________________ DATA DE NASCIMENTO:  ___ /___/_____ 

TELEFONE: ___________________  WHATSAPP? (    ) SIM (   ) NÃO       

EMAIL:___________________________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL :_________________________________________________________ 

RG:________________________CPF:___________________________ 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL:_______________________________ 

 

PROCEDIMENTO PARA O RETIRO DE JOVENS E ADOLESCENTES IEADC.CIC 2020 

 

- O RETIRO DE JOVENS E ADOLESCENTES IEADC.CIC 2020 será realizado no HOTEL 

STIVELMAN em São José dos Pinhais, terá início no dia 09/04/2020, quinta-feira com saída às 

19:30H de nossa igreja e terá seu encerramento no domingo 12/04/2020 com retorno às 16h. 

- O valor individual é de R$ 350,00 podendo ser pago em até 7 parcelas no valor de R$ 50,00, o 

valor integral do evento deve ser obrigatoriamente quitado até o dia  05/04/2020. Em caso de 

desistência o inscrito fica ciente que não haverá devolução do valor integral pago até o momento. 

- Os menores só poderão participar com a permissão e assinatura dos pais ou responsáveis 

legais. 

- Só terá sua presença permitida no local do acampamento, pessoas devidamente autorizadas. 

- O acampamento oferece: hospedagem, transporte e alimentação.  

- O participante deverá se comprometer em respeitar todas as regras e horários do acampamento, 

como horários de recolher e também amanhecer, bem como participar das programações 

conforme horários que serão estabelecidos para a programação. 

- Os participantes devem zelar pela conservação do local do acampamento, mantendo sempre 

arrumados e limpos os quartos e banheiros. 

- Caso o participante seja responsável por avarias nas dependências do local do acampamento, 

ele ou seu responsável deverá arcar com o custo da manutenção. 

- Os homens não poderão ter acesso às instalações femininas, bem como, as mulheres terem 

acesso às instalações masculinas. 

- Não será permitida a entrada de pessoas não autorizadas na cozinha. 

- Aos casais de namorados e noivos, não será permitido nenhum tipo de intimidade nas 

dependências do acampamento. 

- O participante deve zelar pelos seus objetos de valor que venham trazer sendo os mesmos de 

responsabilidade única e exclusiva do seu dono, eximindo de qualquer responsabilidade a 

comissão do acampamento. 

- Não será permitido o uso de energéticos, roupas insinuantes, atos violentos, palavras e 

linguajares obscenos. 

- Em caso de advertências, na reincidência, o participante poderá ser retirado do acampamento. 

 

 

Outros assuntos referentes ao acampamento serão tratados em reuniões com a presença dos 

participantes até a data do evento. 

CONCORDO COM OS TERMOS ACIMA DESCRITOS. 

_______________________________                      _______________________________ 

                            Participante                                                                        Responsável 

 

 

 



 

FICHA DE PAGAMENTO 

 

 
PARCELA 

 
DATA DE 

PAGAMENTO 

 

VALOR PAGO 

 
ASSINATURA 

RECEBIMENTO 

 
ASSINATURA 
RETIRANTE 

OUTUBRO     

NOVEMBRO     

DEZEMBRO     

JANEIRO     

FEVEREIRO     

MARÇO     

ABRIL     

 


