FICHA DE INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE- Fatec Itapetininga - 28 a 30/Novembro/2014

Dados Pessoais:
O preenchimento desta ficha deve ser feito pelo participante quando maior de 18 anos. Somente o diretor e a coordenação do
acampamento terão acesso às informações abaixo. O preenchimento incorreto e/ou incompleto da ficha poderá prejudicar o
participante. É imprescindível a entrega desta ficha de inscrição original, nas dependências do English Camp, antes do início
do evento.
Nome
Sobrenome
Idade
Sexo
Data de Nascimento
Nº RG
Nº CPF
Endereço
Cidade
Estado
CEP
Telefone
(
)
E-mail:
Como soube do English Camp?
Quantas vezes foi ao English Camp?
Elementar
Regular
Bom
Muito Bom
Nível de conhecimento na língua Inglesa

Emergência:
A quem devemos nos dirigir em caso de emergência/necessidade durante o acampamento?
Grau de Parentesco
Telefone ( )
No caso da ausência , quem devemos procurar?
Nome
Grau de Parentesco
Telefone Residencial ( )
Telefone Comercial ( )
Telefone Celular

(

)

Ficha Médica:
Tipo Sangüíneo
RH
Altura
É alérgico a algum tipo de medicamento, alimento e/ou inseto?
Sim
Quais
Como é essa reação alérgica?
Há necessidade de tomar algum medicamento durante o acampamento?
Sim
Quais
Motivo de Uso
Dosagem
Horário a ser ministrado
Responder Sim ou Não para as questões abaixo. Em caso de “Sim”, explicar abaixo:
Tem algum problema de pele?
Tem algum distúrbio de sono?
Faz algum tipo de dieta?
Teve algum acidente recente?
Foi hospitalizado alguma vez?
Sofreu algum tipo de cirurgia?
Tem dores de cabeça freqüentes?
Usa óculos ou lentes de contato?
Desmaia com freqüência?
Tem pressão baixa ou alta?
Tem algum problema de coluna ?
Tem algum problema auditivo?

Peso
Não

Não
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Usa aparelho ortodôntico?
É diabético?
Tem alguma restrição alimentar?
Tem problemas intestinais?
Tem algum problema respiratório?
Sabe nadar?

Qual remédio ministrar em caso de:
Dor de garganta
Cólica menstrual
Gripe
Dor de cabeça
Dor de dente
Dor de ouvido
Alergia
Febre
Tosse
Diarréia
O participante foi vacinado contra
Tétano
Difteria
Sarampo
Tuberculose
Hepatite A e B
Meningite C
Gripe
Influenza H1N1
Todas as vacinas devem estar em dia antes do início do Acampamento
Plano Seguro/saúde
Número da apólice
Validade da Carteirinha
O participante deverá estar coberto por um seguro saúde /acidente antes de ir para o English Camp

Termo de Compromisso e Regras de Conduta:
o
o
o
o
o
o
o
o

Com o objetivo de contribuir para o bom aproveitamento dos demais participantes, não é permitida a visita/presença, por
parte dos pais/parentes durante o evento.
É proibido levar e/ou consumir cigarros, drogas e bebidas alcoólicas no English Camp. Caso uma dessas normas seja
quebrada, o participante será imediatamente desqualificado e desligado do programa.
A intenção do Acampamento é a sociabilização do grupo. Não é permitido namorar ou “ficar”.
Será de minha responsabilidade, todo e qualquer dano material contra o patrimônio do English Camp, comprovada a
responsabilidade do participante no ocorrido.
Eu autorizo que minhas fotos sejam utilizadas na divulgação do English Camp.
Eu autorizo a diretoria do English Camp a tomar as providências médico-hospitalares que julgarem necessárias, em caso
de acidente ou enfermidades. O local de atendimento médico será em Hospital de Itapetininga.
Comprometo-me a ressarcir o English Camp de toda e qualquer despesa que venha a ser cobrada em decorrência de
atendimento médico-hospitalar.
A administração do English Camp se reserva ao direito de desligar do programa todo e qualquer participante cuja saúde
e/ou comportamento seja considerado inadequado para o acampamento.
O English Camp não se responsabiliza por objetos de valor esquecidos no English Camp. Todos os objetos levados ao
acampamento são de total responsabilidade do participante.

Declaro que me comprometo com o pagamento total do evento pois estarei ocupando uma vaga e prevenindo a ida
de outra pessoa em meu lugar.
_______________________
Assinatura do Participante

Data:________/ _________/2014.
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CLOTHING LIST (Lista de Enxoval)
3 dias
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1

Duração do camp
Boné ou chapéu (cap/hat)
Calça (pants)
Calcinhas/cuecas (underwear)
Camisetas (t-shirts)
Casaco (coats)
Cobertor (blanket)
Conjunto de moletom (jogging suit)
Capa de chuva (raincoat)
Lanterna com pilhas (flashlight with batteries)
Maiô (swimming suit)
Par de sandálias tipo havaina (pair of sandals)
Pares de meia (pairs of socks)
Par de tênis - não levar chuteira (sneackers)
Pijama (pyjamas)
Saco para roupa suja (laundry bag)
Shorts
Toalha de banho e rosto (body and face towels)
Travesseiro (pillow)
Troca completa de roupa de cama (complete sheet set - single bed linen )
Protetor solar (sunblock)
Objetos de higiene pessoal (personal hygiene objects)
Adequar o enxoval ao nº de dias contratados.

o A acomodação no English Camp é em camas beliches.
Outras Informações:
1- Cantina: Caso o participante queira comprar guloseimas e souvenirs , recomendamos levar a quantia de
R$ 50,00 (cinquenta reais).
2- O English Camp recomenda que todas as roupas sejam marcadas. Será mantido por 15 dias roupas e objetos
pessoais que forem esquecidos no English Camp. Após este período, todos os objetos e roupas serão doados a
uma instituição de caridade.
3- Celulares, máquinas fotográficas, MP3, Ipods e outros objetos de valor não podem ser levados ao English
Camp. Voltagem no Acampamento: 220vts.
Setembro/2014.
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