FICHA DE INSCRIÇÃO
Embarque ABC
Camiseta

Embarque SP
Parque radical

Direto para Bragança
Kart

Paintball

(OBRIGATÓRIO PREENCHER OS ITENS ACIMA)
Nome:_____________________________________________________________________ Idade:_________
RG:____________________ ____Data de Nascimento: _____/______/_________Serie escolar:__________________
Endereço:_______________________________________________________________________________________
Bairro:____________________CEP:________________Cidade:_____________________Tel.Res.________________
Celular do pai ou da mãe: _________________________
Nome da mãe:__________________________________________________ CPF:_____________________________
Onde a mãe trabalha:______________________________________________________RG: ____________________
Nome do pai:___________________________________________________ CPF:_____________________________
Onde o pai trabalha:_______________________________________________________ RG:____________________
Nome da Escola:______________________________________________________
Em caso de ausência dos pais: _________________________Grau parentesco da pessoa:______________________
Tel._________________________ Cel.______________________________
Estarão os pais viajando ou ausentes no período?_____________________________
No embarque ou desembarque autoriza terceiros ?___________________________
Em caso positivo quem?______________________________________________________________________
Email da criança e dos pais:_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Como tomou conhecimento do Buscapé?___________________________________
Já Participou deste acampamento?_________________________________________
Sabe nadar? Sim - Não Deve usar bóias? Sim – Não Em caso de usar bóias, os pais terão que providenciar a mesma
para seu filho.
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Por favor leia com atenção e se possível com todos familiares envolvidos na viagem.
1º. O Acampamento não se responsabiliza por qualquer objeto de valor como, dinheiro, máquina fotográfica, aparelho dentário,
celular, notebook, etc...., levado pelo acampante;2º. Pertences e roupas deixadas no Acampamento Buscapé ficarão por 30 dias à disposição, sendo
que, após este prazo serão doadas a instituições de caridade; POR FAVOR, COLOCAR NOME EM TUDO QUE SEUS FILHOS IRÃO LEVAR, MESMO OS
ADOLESCENTES.3º. É rigorosamente proibido o uso de cigarros e bebidas alcoólicas durante a excursão;4º. O Acampamento não
se responsabiliza por casos fortuitos de acidentes que possam vir a acontecer;5º. Qualquer acampante pode ser desligado da
excursão caso houver ação julgada pela direção como de natureza grave, sem devolução de qualquer quantia paga, isentando o
Acampamento Buscapé de qualquer forma de indenização;6º. Se o acampante quiser se desligar por conta própria não haverá
devolução de nenhuma quantia atinente a esse evento;

EU
_________________________________________________________________,
autorizo
meu
filho(a)_____________________________________________________ a participar da programação de férias
no período de ____/_____/_______ a _____/_____/________, e sua participação em atividades físicas,
esportivas, lazer e se existir passeios externos. Serve a presente, para autorizar o responsável pelo o
acampamento a realizar o deslocamento do acampante em caso de necessidade e utilização de sua imagem em
material de propaganda no site ou em folhetos do acampamento Buscapé.
___________________________________
Assinatura do responsável
ENVIAR XEROX SIMPLES DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO – RG – CARTEIRA DO CONVENIO (CASO POSSUIR)
ENVIAR XEROX SIMPLES DO RESPONSÁVEL QUE ESTÁ PREENCHENDO ESTA FICHA.

www.acampamentobuscape.com.br
Acampamento 11 4031-6738 – Tio Junior 11 – 94303-2733 – 11 4432-1199

