2º READNA
Saída: Dia 05/04/2012 às 22:00
Local: Ass. de Deus (ADNA) - QN. 523 CJ. “B” LT. 01
Retorno: Dia 08/04/2012 às 16:00
Faixa Etária: A partir dos 13 anos de idade
Taxa Única: R$ 120,00

Benefícios:
a) - Dormitório;
b) - 04 refeições diárias;
c) - Atividades espirituais, recreativas, esportivas e culturais;
d) - Lazer, esporte, brincadeiras, descontração...

FICHA DE INSCRIÇÃO:
NOME:

DATA NASC:

/

/

DATA:

/

/

ENDEREÇO:
FONE:

CELULAR:

E-MAIL:
RESPONSÁVEL:
RG:

O. EXP.:

Regulamento
Obs A inscrição para o evento implica na concordância plena deste regulamento.
1.

O participante deverá vir devidamente equipado para a temporada. Entre outros objetos não devem faltar: Bíblia
completa (para facilitar acompanhar a leitura, roupa suficiente (toda ela marcada), roupa de banho adequada ao
cristão, roupa de cama, pijama, toalhas de rosto e de banho, o que for necessário para toalete (sabonete, escova
de dentes, etc.) e medicamentos de uso cotidiano;
Obs. É de inteira responsabilidade do participante o cuidado pelos seus pertences;
2. O participante deve informar previamente se sofre de alguma doença;
3. A diretoria do retiro não se responsabiliza por moléstias contraídas ou acidentes ocorridos no retiro ou durante a
viagem;
4. O participante deve zelar pela limpeza e ordem do ambiente do retiro;
5. Após o toque de recolher, o silêncio é obrigatório;
6. Não é permitido ausentar-se do retiro, fumar, tomar bebidas alcoólicas, utilização de drogas ou semelhantes;
7. Não é permitido qualquer tipo de discussão ou briga;
8. Não são permitidas brincadeiras de mau gosto - jogar pessoas na piscina, murros, etc.;
9. Não é permitido o uso ou manuseio de livros, revistas etc., bem como aparelhos sonoros tais como: (mp3, I-pods,
mini-tvs ou semelhantes);
10. É proibido aos casais de namorados ficarem em lugares isolados ou manterem contato físico durante o retiro;
11. As fotos e imagens feitas pelo Acampamento durante o período são de uso e propriedade do mesmo, podendo ser
veiculados livremente em qualquer mídia;
12. É dever do participante, participar de todas as atividades propostas no retiro e submeter-se à autoridade
dos líderes do retiro. Não serão aceitas atitudes indisciplinares e palavras de baixo calão;
13. Nos horários de programações é proibido ficar passeando na área do retiro;
14. Caso algum objeto ou mesmo a estrutura do retiro seja danificada por má conduta ou indisciplina do participante, o
mesmo se responsabilizará por tal dano, ressarcindo o valor do que foi danificado;
15. A diretoria do retiro se reserva ao direito de convidar a se retirar o participante cuja conduta esteja em desacordo
com o regulamento em vigor;
16. Qualquer problema ou dificuldade deve ser comunicado á liderança;
17. Os casos omissos neste regulamento serão levados à direção do retiro que tomará as devidas providências.
18. No ato da matricula deverá ser pago (R$ 20,00) referente à primeira mensalidade. Em caso de desistência
voluntária, nenhum valor será devolvido ao participante.

Declaro ter lido o regulamento e por estar de acordo, firmo e dou fé.

________________________________________
Participante ou Responsável

___________________________________________
Liderança READNA Jovem

Informações: www.adnadf.com
www.Jovensorandoevigiando.blogspot.com.br

