
 
ACAMPAMENTO DE JOVENS DA HAR TZION 

26 A 29 DE MAIO DE 2016  

 

“
E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e levantarás os fundamentos de geração em geração; e chamar-

te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar”. Isaías 58:12 

 

 

TEMA: GERAÇÃO RESTAURADA 

 

 

VALOR DO SINAL: R$ 30,00 (Trinta reais) 

VALOR TOTAL: R$ 130,00 (Cento e trinta reais) 

 

Formas de pagamento: Em dinheiro (Sinal + Restante até o dia do acampamento) 

 

Encerramento das Inscrições: 15/05/2016 ou QUANDO ESGOTAREM AS VAGAS.  

 

O ACAMPAMENTO SOMENTE ACONTECERÁ SE PREENCHERMOS PELO MENOS 50 VAGAS 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

Nosso maior desejo nesse acampamento é que acima de qualquer coisa Deus restaure sua vida, e que ele te 

levante como Sua geração eleita, e sacerdócio real. Também nos deixaria muito felizes ver você desfrutando de 

cada ministração e muito mais das antigas e novas amizades que você terá nesse acampamento. Lembre-se que 

as regras são acima de qualquer coisa para sua proteção e para o maior aproveitamento de todos.  

 

O que levar? 

 

- Bíblia, Caderno e Caneta  

- Objetos de higiene pessoal: Escova e pasta de dente, sabonete, shampoo, toalha, pente, roupas de cama, 

travesseiro, protetor solar, repelente, roupas de frio e calor, roupas de banho (Homens: Sunga com short/ 

Mulheres: Maiô ou blusa escura com top e short), sacolas para roupa suja, chinelo, tênis. 

- Os jovens são responsáveis pelos materiais individuais, não cabendo ao grupo repor materiais perdidos ou 

danificados. Evitem levar objetos de valor. 

 

REGRAS 

 

- Seguir os horários e atividades estabelecidos pela coordenação. 

- Respeitar o próximo. O seu limite vai ate onde começa o do outro. 

- Não atrapalhar o sono dos irmãos, principalmente após ás 22:00h. 

- Zelar pela organização e limpeza dos ambientes, principalmente quartos e banheiros. 

- Os casais de namorados devem zelar pelo testemunho e não devem se afastar em momento algum do grupo. 

- Não usar roupas curtas e/ou transparentes. 

- É proibida a entrada dos rapazes nos dormitórios das moças e vice-versa. 

- Cuidado no uso da piscina e demais atividades de laser. Use com responsabilidade e cuide do seu irmão. 

- Evite usar o celular durante o acampamento. Durante as ministrações os mesmos devem ser desligados. 

- Qualquer problema ou dificuldade, comunique a coordenação. 
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SAÍDA DA CONGREGAÇÃO: QUINTA DIA 26/05/2016 ÀS 15:30 hrs  

CHEGADA NA CONGREGAÇÃO: DOMINGO DIA 29/05/2016 ÀS 16:00 hrs  

 

A CHAMADA PARA SAÍDA DO ÔNIBUS SERÁ IMPRETERIVELMENTE ÀS 15:00 hs 

ATRASOS ACARRETARÃO NA PERDA DA INSCRIÇÃO (NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DO 

VALOR DA INSCRIÇÃO) 
 

 

Caso sua família necessite em CASO DE URGÊNCIA entrar em contato com você, peça que liguem para um 

dos números abaixo: 

31 9 8673-6722 (Samuel) 

31 9 9867-2023 (Pr Delson) 
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Obs.: Para campistas menores de 18 anos deverá ser preenchida a autorização abaixo pelo responsável. 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 

 

Eu, ________________________________________________, portador(a) do CPF _______________, 

responsável por _________________________________________________, autorizo o mesmo a participar do 

Acampamento, promovido pelo Grupo de Jovens Shoresh da Congregação Har Tzion,  que será realizado nos 

dias 26, 27, 28 e 29 de Maio de 2016 no Hotel Fazenda Ipê Amarelo BR-040, Km 503 (Alameda Ipê Amarelo 

S/N)  no Município de Esmeraldas - MG, ciente que o mesmo passará por dinâmicas em grupo, momentos de 

lazer e ministrações. Estou ciente que caso não seja preenchido a quantidade mínima de vagas o acampamento 

será cancelado e receberei a devolução da taxa de inscrição. Estou ciente que caso ocorram problemas de saúde 

e/ou desvio de comportamento serei contatado através do telefone do responsável cadastrado na ficha de 

inscrição. Abençôo este evento para que haja transformação na vida de todos os jovens que lá estarão. 

________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

  
 

Nome Completo: Data Nasc.:        /       / 

Endereço: N° Bairro: 

RG: CPF:  

Fone: Celular: Email: 

Nome e Telefone dos Responsáveis: 

 

 

Transporte para o Acampamento: Ônibus Contratado (    )        Carro próprio (    ) 

É membro da Har Tzion ? (  ) Sim   (  ) Não – Se não, qual igreja? 

É cadastrado na ABN? (   )Sim  (   )Não  

Toma Remédio Controlado? Se sim qual?  

Possui convenio médico? Qual?   

Observação: Preencher com letra legível (de preferência letra de forma) 

 

A ficha deverá ser devolvida juntamente com a taxa de inscrição até dia 14/05/2016, após esta data a vaga 

será designada para a fila de espera.  
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NOITE DE TALENTOS SHORESH - 28/05/16 
 

 

Caso deseje participar favor preencher os dados abaixo e enviar para o email: gj.shoresh@gmail.com  

 

Nome(s): ____________________________________________ 
 

Talento a ser apresentado: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(Explique com detalhes o que deseja apresentar. EX: se for cantar, coloque o nome da música, o autor e a 

versão. Se for apresentar uma peça de teatro, coloque o nome da peça, os personagens e faça uma síntese dela). 

 

Em qual(is) categoria(s) você incluiria seu talento: 

(  )Música      (  )Teatro    (  )Poesia 

(  )Dança        (  )Pintura   (  )Outros: _____________________ 

 
 

 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

*Esteja ciente de que não serão permitidas apresentações que desrespeitem a Deus ou a próximo. 

*As apresentações dos talentos estão sujeitas a TODAS as regras gerais do acampamento, tais como bom senso nas vestimentas. 

*Use sua criatividade e leve todos os materiais que precisar para sua apresentação. (Ex: se for cantar leve o instrumental gravado) 

*Se você deseja apresentar mais de um talento, é necessário fazer outra inscrição.  

*Antes da data marcada para a apresentação, você receberá um número correspondente à ordem em que seu talento será apresentado. 

*Não apresente seu talento se estiver com dúvida em relação a alguma coisa da sua apresentação. Esclareça suas dúvidas com a 

coordenação do Shôresh. 

*A inscrição para a noite de talentos é permitida até o dia 25/05/16. 

*Teremos premiações para as melhores apresentações 

 

Obs: Estou ciente das regras de participação da noite de talentos Shôresh que será realizada no dia 28/05/16, dentro do acampamento 

do Grupo de Jovens da Har Tzion. 

 

 

 
Assinatura 
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