Informações para Pais e Acampantes
______________________________________________

Temporada de férias Julho/2016
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1. Embarque e Desembarque
Local: sede da Ivian Expedições Educacionais.
Rua Padre Vieira, 555 – Centro – Campinas – SP.
Embarque: dia 11/07/16, às 09h00.
Desembarque: dia 16/07/16, às 16h30.
O transporte será feito em ônibus executivo, com ar – tv – som – geladeira – água mineral – wc.
Haverá transporte somente para temporada de 06 dias. Para outro período, os pais deverão levar e buscar os
acampantes.




Para acampantes de outras cidades, os pais deverão levar os filhos até Campinas ou diretamente ao local do
acampamento, em Cabreúva, devendo chegar por volta de 11h00.
Para acampantes de cidades que fazem parte do caminho entre Campinas e Cabreúva, podemos programar um
local para embarque, desde que os pais acompanhem o filho até a chegada do ônibus.
Caso haja mais de 10 acampantes de uma mesma cidade fora desse trajeto, poderemos programar o embarque do
grupo, em horário a ser combinado.

ATENÇÃO:
Pedimos aos pais que estejam no local de embarque com 30 minutos de antecedência.
Levar a ficha médica e de inscrição (caso não tenha sido entregue na Ivian anteriormente) preenchidas e
assinadas. O ACAMPANTE NÃO PODE VIAJAR SEM ESSES DOCUMENTOS.
Remédios de uso sistemático do acampante deverão ser levados fora da mala, com nome e dosagens
mencionados na embalagem. Entregar esses remédios para o coordenador da viagem no embarque ou ao
chegar ao acampamento.

2. Mapas e Localização
 Veja o mapa do acampamento no site: www.sitioriachodoce.com.br, clicando em “local”.
 Veja o mapa de como chegar na sede da Ivian, acessando o Google Maps = Ivian Campinas
https://www.google.com.br/maps/place/Ivian+Campinas+Ag%C3%AAncia+de+Viagens+e+Turismo+Ltda/@22.9074627,-47.0550267,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x94c8cf3604cb82a5:0x3f6a6ff63cfd814f?hl=en
 É possível uma visita prévia dos pais ao local do acampamento caso queiram conhecer a estrutura oferecida, mas,
somente com agendamento prévio. Para agendar, entre em contato com a Ivian, pelo fone (19) 3232-2881.

3. Comunicação
Telefones celulares não têm bom funcionamento devido à localização geográfica do acampamento. Os acampantes
poderão ligar a cobrar para os pais, utilizando o telefone local.
Horário liberado para os pais ligarem, a partir do 2º dia das 12h30 às 13h30 ou 19h30 às 20h30. Pedimos para que os
pais tenham paciência e liguem para os filhos somente dentro desse horário para que os acampantes possam participar
das atividades sem interrupções. Fora desse horário, os pais poderão ligar somente em caso de extrema urgência e
deixar recado para que o acampante retorne a ligação o mais breve possível.
Não serão permitidas visitas aos acampantes durante sua estada.
Telefone local: (11) 4529-5978.
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4. Alimentação
Serão servidas 05 refeições: café da manhã – almoço – lanche da tarde – jantar e chá da noite. As refeições principais
são servidas em sistema self-service, suco e sobremesa. Os monitores orientam os acampantes a montarem seus
pratos de forma colorida e balanceada, incentivando a alimentação saudável.
Teremos algumas refeições especiais como: pizzada – churrasco – pic nic na mata – rodízio de lanches.
Se o acampante fizer aniversário durante a temporada, não deixe de nos avisar para comemorarmos juntos!

Atenção: O acampante pode levar guloseimas (chocolates – salgadinhos – etc.), mas, será dividido entre
todos os acampantes no horário do lanche da tarde, junto com as oferecidas no local. Essas guloseimas
deverão ser entregues ao coordenador, não podendo ficar na mala do acampante. É importante levar pouca
variedade, mas, em quantidade suficiente para ser dividida entre os amigos.
Nosso acampamento tem propostas que visam à integração e a valorização da amizade, por isso não
permitimos que os acampantes levem guloseimas “individuais”.

5. Informações Médicas
O preenchimento da ficha de inscrição e médica é de extrema importância. Na ficha de inscrição teremos todos os
meios para contato se caso for necessário, e é através da ficha médica que conheceremos a melhor maneira de zelar
pela saúde do acampante. Informe sobre medicamentos, dosagens, alergias, procedimentos, medos e situações que
achar relevante para que a enfermeira possa realizar os procedimentos corretos, se forem necessários.
Atendimento Médico: Haverá uma enfermeira de plantão 24 horas. Em caso de qualquer acidente onde haja
necessidade de atendimento médico, a equipe entrará em contato com os pais imediatamente e levará o acampante ao
hospital mais próximo do acampamento.
O acampante conta com um seguro viagem que cobre despesas médicas e hospitalares.
Acampante em tratamento: Consulte o médico, e se ele autorizar a viagem, informe na ficha médica do acampante
todo o procedimento necessário para o tratamento, as quantidades, com dosagens e horários dos medicamentos. O
acampante deve levar a medicação suficiente para todos os dias. É imprescindível que os medicamentos estejam
devidamente acondicionados, com nome e instruções legíveis e deverão ser entregues ao coordenador da viagem no
embarque (não deixar na mala).

Atenção:
 Não deverão ser levados outros remédios, exceto se em tratamento ou homeopáticos.
 É proibido ao acampante o porte de medicamentos. Aqueles que levarem remédios, independente da
idade, deverão deixa-los sob a guarda da enfermeira.
 Acampantes com doenças contagiosas não devem ir, a fim de evitar o contágio.
 Caso o acampante seja acometido de doença contagiosa ou de caráter severo os responsáveis serão
avisados e deverão buscá-lo.
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6. Programação
A programação apresentada poderá sofrer alterações de acordo com o tempo e características do grupo.
Todas as atividades são monitoradas, inclusive nos horários de “livre escolha”.
Todos os jogos, brincadeiras e gincanas têm como objetivos:
 Integrar, entreter, divertir;
 Estimular a autonomia, a autoconfiança e a cooperação;
 Motivar a participação de todos, independentemente de condição física, sexo e idade;
As sessões de cinema são realizadas com filmes adequados as faixas etárias presentes;
As trilhas são feitas em locais seguros, utilizados comumente para essa pratica, principalmente de grupos de escolas.
Nossos monitores são treinados e capacitados para desenvolver todas as atividades propostas, bem como para resgate
e salvamento em caso de incidentes.

Horário
Manhã

Tarde

Noite

Horário
Manhã

Tarde

Noite

Dia 11/07/16
Atividades
09h00 – Saída de Campinas, em ônibus de turismo, acompanhado por monitores da Ivian.
Chegada ao acampamento / Reconhecimento / Acomodação nos alojamentos / Formação das equipes /
Regras
Refeição: almoço
Campeonato de play 3 (PES) / Karaokê / Miçangas
Gincanas
Refeição: lanche da tarde
Horário de livre escolha (futebol / piscina / vôlei / tirolesa / cama elástica)
Banho / Preparativos dos quartos (nome – grito de guerra – bandeira)
Refeição: Jantar Cheguei!
Jogos Noturnos
Sessão de Cinema
Refeição: chá da noite
Dormir
Dia 12/07/16
Atividades
07h30 – Despertar com a Rádio Iviantenada!
Arrumar quartos e roupas / Fiscal
Refeição: café da manhã
Trilha na mata
Refeição: pic nic na mata
Preparação para o Show de Talentos
Gincanas
Refeição: lanche da tarde
Horário de livre escolha (futebol / piscina / fresbee / cama elástica)
Banho
Refeição: Jantar das Estrelas
Jogos Noturnos
Sessão de Cinema ou Balada no Japi
Refeição: pipoca e guaraná
Dormir

Acampamento de Férias Ivian
(19) 32322881 – www.ivian.com.br – ivian@ivian.com.br

3

Horário
Manhã

Tarde

Noite

Horário
Manhã

Tarde

Noite

Horário
Manhã

Tarde

Dia 13/07/16
Atividades
07h30 – Despertar com a Rádio Iviantenada!
Arrumar quartos e roupas / Fiscal
Refeição: café da manhã
Gincanas
Refeição: almoço
Campeonato de play 3 (PES) / Karaokê / Miçangas
Grandes Jogos
Refeição: lanche da tarde
Futebolha (futebol dentro de uma bolha individual)
Horário de livre escolha (piscina/ vôlei / tirolesa / taco)
Banho
Refeição: Jantar Trash (Rodízio de lanches)
Atividade Noturna ou Trilha Noturna
Sessão de Cinema
Refeição: chá da noite
Dormir
Dia 14/07/16
Atividades
07h30 – Despertar com a Rádio Iviantenada e seus convidados!
Arrumar quartos e roupas / Fiscal
Refeição: café da manhã
Gincanas
Refeição: Almoço
Oficina
Ensaios para Show de Talentos e Programa de TV
Refeição: lanche da tarde
Horário de livre escolha (piscina / rugby / tirolesa / cama elástica)
Banho
Refeição: Jantar do Ridículo
Gravação do programa de TV e concurso do melhor programa
Sessão de Cinema
Refeição: pipoca e guaraná
Dormir
Dia 15/07/16
Atividades
07h30 – Despertar com a Rádio Iviantenada!
Arrumar quartos e roupas / Fiscal
Refeição: café da manhã
Gincana
Refeição: almoço
Campeonato de play 3 (PES) / Karaokê / Miçangas
Grandes Jogos

Acampamento de Férias Ivian
(19) 32322881 – www.ivian.com.br – ivian@ivian.com.br

4

Noite

Horário
Manhã

Tarde

Refeição: lanche da tarde
Atividades de livre escolha (frisbee/ piscina / futebol / taco)
Banho
Refeição: Jantar dos Gêmeos (pizzada)
Atividades Noturnas
Sessão de Cinema
Refeição: pipoca e guaraná
Dormir
Dia 16/07/16
Atividades
07h30 – Despertar
Refeição: café da manhã
Gincanas
Horário de livre escolha (futebol / cama elástica / tirolesa / vôlei / taco)
Refeição: churrasco
Arrumação
Despedidas e embarque pra Campinas
Refeição: guloseimas no ônibus
16h30 – Chegada em Campinas

Algumas refeições são temáticas
Os acampantes serão informados dos temas definitivos, alguns dias antes do embarque.
Abaixo alguns exemplos de temas, mas, não que necessariamente serão considerados:







Jantar Cheguei! (roupas coloridas, chamativas e engraçadas)
Jantar Esportivo! (escolha um esporte – pode ser ginástica, judô, futebol, etc...)
Jantar das Estrelas! (escolha uma personalidade de filme ou desenho – ou venha com sua roupa de festa)
Jantar do Ridículo (seja criativo e... ridículo!)
Jantar dos Gêmeos (dois acampantes se vestem da maneira mais parecida possível)
Jantar Trash: Venha feio! Use roupas escuras ou sua fantasia de halloween

Acampante, não se preocupe em comprar roupas ou fantasias. Utilize as suas próprias roupas. Com
criatividade e a ajuda dos monitores, vocês conseguiram resultados surpreendentes (que serão registrados!).

7. Lista de Bagagem
DICAS
01 mala grande é o ideal. Tente colocar tudo dentro de uma única mala, assim facilitará o embarque/desembarque e a
organização no acampamento.
Faça a mala junto ao seu filho. Dessa forma ele saberá o que está levando e onde estarão seus pertences.
Mande as roupas mais usadas. Lembre-se: seu filho estará em um acampamento e brincará na grama, sabão, lama,
afra atividades com tinta, etc.
Roupa da volta separada. Separe a roupa que ele usará na viagem de volta e coloque-a um saquinho a parte. Isso
evitará que use todas as roupas.
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Roupas em saquinhos diários. Para crianças de até 10 anos é aconselhável colocar as trocas de roupa principais de
frio e de calor em saquinho etiquetados com os dias da semana.
Material opcional – pode levar se quiser. Capa de chuva, instrumentos como violão, gaita, flauta, etc.
Material que não é aconselhável levar. Qualquer material eletrônico, máquinas fotográficas, celulares, e similares,
chapinhas, secadores, etc.
Material que não é permitido levar. Qualquer material que represente perigo a saúde, segurança ou integridade moral
própria, ex: canivete, isqueiro, revistas impróprias, cigarros, drogas, bebidas alcoólicas, etc.

Não nos responsabilizamos por perdas ou danos de qualquer pertence ou quantia em dinheiro levada
pelo acampante.
BAGAGEM 04 DIAS
05 calcinhas ou cuecas
05 pares de meia
01 par de chinelos
01 toalha de rosto
01 jogo de lençol
01 edredom ou cobertor
Sacos plásticos
Par de luvas – touca – cachecol
Escova de dente
Xampu e condicionador
01 mochila pequena para as trilhas.

06 camisetas
01 boné
03 maiôs, biquíni ou sunga.
01 roupão ou toalha de piscina
01 travesseiro
01 lanterna com pilhas reservas
03 conjuntos de moletons
01 protetor solar
Creme e fio dental
Desodorante

04 shorts ou bermudas
02 pares de tênis (velhos)
02 toalhas de banho
02 pijamas (01 bem quentinho)
01 fronha
01 squeeze, cantil ou garrafa.
Capa de chuva
01 repelente de insetos
Sabonete com saboneteira
Absorvente (se necessário)

BAGAGEM 06 DIAS
07 calcinhas ou cuecas
07 pares de meia
01 par de chinelos
01 toalha de rosto
01 jogo de lençol
01 edredom ou cobertor
Sacos plásticos
Par de luvas – touca – cachecol
Escova de dente
Xampu e condicionador
01 mochila pequena para as trilhas.

07 camisetas
01 boné
03 maiôs, biquíni ou sunga.
01 roupão ou toalha de piscina
01 travesseiro
01 lanterna com pilhas reservas
05 conjuntos de moletons
01 protetor solar
Creme e fio dental
Desodorante

06 shorts ou bermudas
02 pares de tênis (velhos)
02 toalhas de banho
02 pijamas (01 bem quentinho)
01 fronha
01 squeeze, cantil ou garrafa.
Capa de chuva
01 repelente de insetos
Sabonete com saboneteira
Absorvente (se necessário)

ATENÇÃO:
Marque o nome do acampante em todos os pertences, inclusive na bolsa e mochila.
Se o acampante não sabe nadar, traga bóia.
Lembre-se de trazer roupas para os jantares temáticos (página anterior).
Se quiser, traga instrumento ou algo para utilizar no Show de Talentos. Esse é o grande momento de
mostrar suas habilidades!
Traga também sua pantufa, seu ursinho de pelúcia, touca, etc.
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8. Regras de Convivência
No acampamento, todos dividem o mesmo espaço por vários dias!
Para que essa convivência ocorra de forma agradável, leia com atenção as informações a seguir:
 Você é responsável por suas coisas! Portanto deixe tudo organizado e bem cuidado todos os dias para que não
perca ou esqueça nada no acampamento! (escreva seu nome em TUDO que levar).
 Você ficará em dormitórios com até 10 amigos do mesmo sexo e da mesma faixa etária e um(a) monitor(a)
responsável. Você poderá ficar com seu irmão ou amigo se for do mesmo sexo e faixa etária.
 A organização do quarto faz parte de suas atividades, mantenha seu dormitório arrumado e ganhe pontos com o
Fiscal e na sua vida.
 Para algumas atividades são obrigatórios alguns procedimentos e o uso de equipamentos de segurança. Nós
queremos que você volte feliz e inteirinho pra casa!
 No acampamento nós respeitamos a todos: você, todos os acampantes, monitores, funcionários e natureza! Você
também deverá respeitar a todos e acatar as orientações dos monitores e demais funcionários, afinal acreditamos
na boa educação que seus pais e responsáveis te deram!
 Contamos com sua colaboração! Temos certeza que nos divertiremos com muita alegria, saúde, respeito e
preservando os animais e as plantas do acampamento e da Serra do Japi.








É TERMINANTEMENTE PROIBIDO:
Meninos entrarem em quarto de meninas e vice-versa.
Mexer em pertences alheios.
Colocar os acampantes ou qualquer funcionário em situação constrangedora (seja por agressão, humilhação ou
brincadeiras desagradáveis).
Estragar o acampamento. Ex: mau uso da estrutura, jogar lixo no chão, pichações, maltratar plantas ou animais.
Ficar ou namorar nas dependências do acampamento, ônibus, embarque ou desembarque.
Portar material que represente perigo à saúde, segurança ou integridade moral própria ou de outros. Como também
é proibido o consumo ou porte de bebida alcoólica, qualquer tipo de drogas ou cigarros.

ATENÇÃO: Se um acampante, apesar de repetidos avisos e explicações não atender as regras de
convivência exigidas e/ou continuar colocando a si ou aos outros em situação perigosa ou
constrangedora, o acampante poderá ser desligado da viagem, sem o ressarcimento do pagamento,
sendo que a despesa de retorno deverá ser paga pelo responsável, isentando o acampamento de toda
forma de indenização.

9. Metodologia de Trabalho
Trabalhamos por meio de conceitos educacionais que auxiliam a desenvolver a organização pessoal, responsabilidade,
integração social, independência, cooperação, ética, respeito e espírito esportivo. Através de atividades adequadas a
cada faixa etária e do convívio com os amigos, os acampantes irão aprimorar suas noções de direitos e deveres,
conviver com diferenças, analisar situações, tomar decisões, perceber a importância da natureza em suas vidas,
aprimorar suas capacidades de organização e responsabilidade.
Essas situações ocorrem de forma agradável e automaticamente passam a ser praticadas em seu convívio social.

10. Inscrições
Para inscrever o acampante, é necessário:
 Ter idade entre 08 à 14 anos;
 Preencher as fichas de inscrição e médica;
 Depositar a primeira parcela do pagamento;
 Anexar à ficha uma cópia de um documento da criança e um dos responsáveis, de acordo com os artigos 82 e
83 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Enviar os documentos mencionados e o comprovante do depósito scaneados via e-mail:
comercial@ivian.com.br.
Os documentos originais e os cheques para o pagamento das demais parcelas deverão ser entregues na sede
da Ivian Expedições Educacionais até no máximo dia 30 de Junho. Caso o acampante não seja de Campinas,
esse procedimento pode ser feito através de sedex.

Qualquer dúvida ou dificuldade para efetuar a inscrição entre em contato conosco ligando (19) 3232-2881.
Dados para depósito:
Banco do Brasil – Agência 3034-1 – Conta 16806-8
Favorecido: Ivian Campinas Agência de Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 07.111.194/0001-41
Bradesco – Agência 0046 – Conta 10071-4
Favorecido: Ivian Operadora de Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 18.149.111/0001-20
Santander – Agência 1332 – Conta 13000864-3
Favorecido: Ivian Operadora de Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 18.149.111/0001-20

11. Valores e Forma de Pagamento
Temporada de 06 dias
À vista: R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais)
2 x R$ 600,00 (seiscentos reais)
3 x R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)
4 x R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)
5 x R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
Temporada de 04 dias
Nesse caso, os pais poderão definir um período de 04 dias entre 11 e 16/07/16 e deverão levar e buscar o filho
no acampamento, em Cabreúva.
À vista: R$ 900,00 (novecentos reais)
2 x R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)
3 x R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)
4 x R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)
5 x R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
Valores pagos com cheques pré-datados emitidos pelos pais dos acampantes.
Não aceitamos cheques de empresas ou de terceiros.
Aceitamos pagamentos com cartão de crédito e débito.
Desconto para irmãos:
2 irmãos têm direito a 10 % de desconto em qualquer forma de pagamento.
3 irmãos têm direito a 15 % de desconto em qualquer forma de pagamento.
Leve 05 amigos e ganhe um DESCONTÃO:
O acampante que apresentar 05 amigos que fizerem inscrição receberá 30% de desconto!
Regras para descontos:
 Os descontos não são acumulativos.
 Todos os irmãos recebem o desconto.
 Para ter direito ao desconto de 30%, o acampante deverá indicar os amigos, mencionando os nomes deles.
Assim que os 05 amigos confirmarem as inscrições, o desconto será concedido.
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12. O que está incluso no programa?


Acompanhamento em tempo integral (24 horas por dia) de monitores treinados e especializados no trato com
crianças e adolescentes, na proporção de 01 monitor a cada 08 acampantes.



Hospedagem em alojamentos no Sítio Riacho Doce, em Cabreúva, com capacidade de 10 a 12 crianças, com
um(a) monitor(a) responsável.



05 refeições diárias, com exceção do primeiro e último. Primeiro dia: almoço + lanche da tarde + jantar + chá
da noite. Último dia: café da manhã + almoço + lanche da tarde.



Transporte em ônibus executivo, saindo de Campinas (para temporada de 06 dias).



Seguro viagem (para despesas médicas e hospitalares).



Enfermeira de plantão;



Link com fotos de toda temporada;



Utilização de toda a estrutura do local:







o

Alojamentos – Refeitório;

o

Salão de jogos;

o

Campo de futebol gramado – Vôlei de areia.

o

Piscina;

o

Trilhas;

o

Cama elástica;

o

Riacho – Bosque;

Todos os atrativos programados:
o

Sessões de cinema;

o

Campeonato de Play 3 (PES);

o

Futebolha;

o

Trilha com cachoeira – Trilha noturna com bússola;

o

Lual a beira do rio;

o

Karaokê

Participação em toda programação:
o

Gincanas temáticas;

o

Jogos noturnos;

o

Atividades esportivas;

o

Show de talentos;

o

Circuito de aventura;

o

Oficinas;

o

Badminton;

o

Taco;

o

Futebol americano.

Direito à muita diversão com segurança!
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13. Ficha de Inscrição do Acampante. (preencher em letra de forma)
Nome completo:
Email do acampante:
Email do responsável:
Sexo:

Data de nascimento:

Temporada escolhida:

04 dias

06 dias

No caso de 04 dias, mencionar data de chegada e de saída do acampamento:
Chegada:

Saída:

Nome do responsável que levará o acampante:
Caso viaje com irmãos, primos ou amigos, mencionar os nomes abaixo:

Endereço completo:
Bairro:
Cidade:

CEP:
Estado:

Fone residencial:

Nome do Pai:
Fone comercial:

Celular:

Nome da mãe:
Fone comercial:
CPF do Pai:

Celular:
CPF da Mãe:
Na ausência dos pais, procurar por: (colocar nome, parentesco e telefone)
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14. Ficha Médica do Acampante (preencher em letra de forma)
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACAMPANTE
Peso:

Altura:

Tipo Sanguíneo:

Sabe nadar?

Pode entrar na piscina?

Já viajou sozinho?

Apresenta algum medo ou insegurança?

Faz acompanhamento médico ou psicológico?
Qual motivo?
Já desenvolveu alguma doença grave no passado?
Vacinas que já tomou:

Última antitetânica:

Possui alguma deficiência física ou mental?
Há algum mal que a prática de esportes possa agravar?
Especifique:
É alérgico a algum alimento, medicamento, etc.?

INFORMAÇÕES MÉDICAS
Convênio médico:
Nº do cartão do convênio:
Nome do Pediatra:

Telefone:

É portador de alguma doença crônica? Qual?
Em caso de crise como proceder?
Faz uso sistemático de algum medicamento?
Quais os procedimentos?
O aluno deverá levar os medicamentos na
viagem
Necessário tomar algum medicamento durante a viagem?
Quais horários e doses?
O aluno deverá levar os medicamentos na viagem
Apresenta crises súbitas?
Ex. Asma, convulsão, desmaios.
Em caso de febre ou dor de cabeça:
Qual medicamento e qual dose?
Informações complementares:
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Leia antes de assinar:
1. A inscrição terá validade após o recebimento da ficha de inscrição devidamente assinada junto a comprovação do
primeiro pagamento. Essa ficha deverá ser assinada pelo responsável pelo acampante.
2. Cancelamento – do pedido formal de cancelamento (por escrito), a desistência do acampante por motivo relevantes
seguirá as seguintes regras: com mais de quinze dias úteis de antecedência a data de chegada no acampamento: 40 %
(quarenta por cento) do valor do pacote será abatido da quantia a ser devolvida referente às despesas administrativas
para formação e organização do grupo; entre quinze e dez dias úteis de antecedência: perda de 60 % do valor do
pacote. Menos de 10 dias, não haverá devolução.
3. Em caso de abandono da viagem após ter sido a mesma iniciada ou, deixar de usar qualquer serviço incluso (seja
por qual motivo for), não será concedido reembolso de valores pagos.
4. Se o cancelamento se der por parte da Ivian Expedições Educacionais, o valor integral do pacote será reembolsado.
Na ocorrência de qualquer acidente do qual decorra necessidades de cuidados médicos, a Ivian Expedições
Educacionais tem como conduta:
1) Informar imediatamente os pais sobre o ocorrido e confirmar orientações;
2) Levar o aluno diretamente ao hospital para que receba atendimento necessário ou chamar o médico para
avaliar a gravidade da situação;
3) Caso a agência não consiga contatar os responsáveis, o passageiro será atendido pelo médico ou será levado
para atendimento e os responsáveis serão notificados assim que localizados;
4) Qualquer detalhe importante que não conste desta ficha, favor anexar com a devida explicação.
Atesto a veracidade de todas as informações prestadas nessas fichas, autorizo meu filho (a) a participar do
Acampamento de férias Ivian durante o período mencionado acima. Também autorizo o direito de imagem do
acampante em material publicitário, site ou informativo realizado pala Ivian Expedições Educacionais, assim
como em caso de emergência médica, autorizo os responsáveis pela viagem a tomarem as providencias que
julgarem necessárias. Declaro que li o documento “Informações aos Pais e Acampantes” estou de pleno acordo
com essa ficha de inscrição e ficha médica, ambos devidamente preenchidos e assinados por mim.

Data ___/___/___.
_______________________________________________________________________________

Nome completo do pai ou responsável

_____________________________
Assinatura do pai ou responsável
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