
 
 

Acampamento JCR 2016 
 

Data: 
Chek-in dia    06/02/2016 - Chek-in a partir das 8:00 horas até as 17:00 horas. 
Chek-out dia  09/02/2016  (As pessoas precisam deixar a chácara até as 23 horas do dia 09) 
  
Quem pode ir? 
Qualquer pessoa - Acima de 11 anos de idade. 
  
Não faremos devoluções de dinheiro,  
 

Kit de Sobrevivência: 
  
Estamos nos preparando para um clima bastante quente durante o dia, podendo esfriar um pouquinho 
durante a noite.  
Traga em sua mala: 
Roupas de Cama (Incluindo: Travesseiro, lençol, cobertor/edredom). 
Roupa Para Festa TROFÉU JCR (Traje branco e/ ou florido; acessórios de uso pessoal que você achar 
pertinente para uma festa tropical).  Obs: premiação ao final da festa. 
*Roupas confortáveis para os cultos.  
* Roupas de banho para uso da piscina (Mulheres deverão fazer o uso de shorts e blusinha, e os homens 
de bermuda. Lembrando que estamos num ambiente cristão, devemos zelar pelo bom comportamento.) 
*Kit de higiene pessoal. (Incluindo toalhas, protetor solar, repelente, sabonete, xampu e etc. ) 
*Bíblia; Caderno e caneta para anotação das Ministrações 
*Guarda chuva 
*Lanterna (opcional).  
 
Obs. Todos deverão trazer o seu colchão. Não nos responsabilizamos por itens deixados em suas 
barracas, bagagens e etc. 
  
Barraca:  Para aqueles que desejarem um pouco mais de privacidade, e desejam fazer o uso de barraca, 
devem levar lona para forrar embaixo e cobrir em cima. Sendo de sua responsabilidade trazer e zelar 
pela sua barraca.  Faça seu conforto e seja criativo! Não se esqueça do colchão, colchão de ar ou 
colchonetes, travesseiros, cobertores, lanternas, etc.  
 
Consulte seu médico sobre os remédios que poderão ser ingeridos em caso de gripe, mal estar ou 
alguma infecção. Após consulta, traga estes medicamentos como prevenção.  
 
É obrigatório que TODOS os participantes enviem o TERMO DE COMPROMISSO 
assinado. 
  

*Em algumas ministrações teremos convidados, e os mesmos estarão vendendo seus produtos. 
“se quiser abençoá-los tragam dinheiro à parte” 
 

O Que não Trazer! 
Bebidas Alcoólicas, Cigarro, Drogas, Bombas, Arma de água, lazer, Bombas de Cheiro, Armas em Geral. 
E coisas que não Edificam. 

O Que Trazer! 
Muita disposição! Serão dias marcantes para todos nós. 
Sabemos que o Senhor já preparou todos os nossos dias, incluindo o Acampamento JCR 2016. 


