Inscrição:
Faça o download, imprima e preencha criteriosamente a ficha de inscrição e ficha médica
(utilize papel formato A4) ! Em caso de dúvidas neste preenchimento, entre em contato com
nossa central de atendimento whatsapp 11 94303-2733 - e solicite esclarecimentos.
Anexe à ficha preenchida os documentos solicitados e os pagamentos conforme a forma
escolhida (consulte “formas de pagamento” abaixo)
Encaminhe as fichas, os documentos e os pagamentos o Buscapé conforme uma das opções
abaixo: 1- Na visita agendada para conhecer o acampamento, isso em caso de acampantes
novos, pode solicitar uma visita e ser efetuado a retirada dos documentos e pagamento.Ligue
para (11) 94303-2733 para agendar.
2- Pessoalmente: Via E-mail: contato@acampamentobuscape.com.br - Realize o depósito da
1ª parcela e dos opcionais conforme as orientações de conta corrente abaixo; - Transmita via
e-mail (scaneado) as fichas preenchidas junto com os documentos e o comprovante de
depósito; - Confirme o EFETIVO recebimento do e-mail no telefone (11) 94303-2733; ATENÇÃO: O envio do e-mail sem o comprovante de depósito e/ou sem confirmação de
recebimento não garante vaga. - ATENÇÃO: Os originais devem, posteriormente, por
exigência LEGAL, serem entregues no embarque.

Pagamento:
Os pagamentos devem ser realizados através de cartão de credito no site ou cheques prédatados conforme o parcelamento escolhido. Nos pagamentos PARCELADOS, todas as TAXAS
OPCIONAIS devem ser somadas na 1ª parcela. Os pagamentos à vista ou a 1ª parcela (com os
opcionais) podem também ser realizadas através de depósito em conta corrente:
BANCO ITAU - Ag: 3094 - Conta: 08219-9 - CELITO M. CHAGAS JUNIOR (TIO JUNIOR) CPF : 180.438.358-96
No caso de depósito da 1ª parcela, os cheques pré-datados referente às parcelas seguintes
deverão ser entregues no embarque conforme uma das opções do ítem “Para se inscrever...”..
O PASSEIO OPCIONAL KART e AUTORIZAÇÃO PARA PAINTBALL deverão OBRIGATORIAMENTE
ser PREENCHIDOS. Os valores dos passeios contratados, se houver desistência do acampante,
durante a temporada, não será devolvido nenhum valor, pois os passeios são terceirizados e
contratados antecipadamente. É de responsabilidade do pai ou responsável assinalar
corretamente a autorização para realização das atividades. Tal informação não deverá ser
omitida, deixando campos em BRANCO. Estando em branco, consideraremos que o acampante
NÃO ESTÁ AUTORIZADO a realizar as atividades. Verifique também as idades mínimas
autorizadas em cada atividade. Para a segurança de seu filho, a FICHA MÉDICA também não
deve conter nenhum espaço em branco! Por exigência da LEGISLAÇÃO VIGENTE, deve-se
anexar à Ficha de Inscrição, uma xerox simples do RG ou Certidão de Nascimento do menor,
assim como xerox simples do RG e CPF de seu responsável legal!

