Colônia de

Férias
FICHA DE INSCRIÇÃO

Sócio

Não-sócio

Semana (15 a 19/01/18)
Diárias: _______________________________________

Nome da criança:_____________________________________ Idade: ______________
E-mail: __________________________________________________________________
Colégio em que estuda: _____________________________________________________
Convênio hospitalar: _______________________________________________________
Problemas de saúde / alergias: _______________________________________________
Em caso de febre ou dor qual remédio deve ser utilizado? __________________________
Já participou de Colônia de Férias? ____________________________________________
De qual Colônia participou? __________________________________________________
Como ficou sabendo da Colônia de Férias do Clube Campestre? ______________________

RESPONSÁVEIS

Pai: _____________________________________ Celular: ________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Mãe: _____________________________________ Celular: ________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
Tel. Res/Comercial: _________________________________________________________

PESSOAS AUTORIZADAS A BUSCAR A CRIANÇA

1. __________________________________________ Parentesco: __________________

2. __________________________________________ Parentesco: __________________

Recomendações aos pais:
- Respeite o horário de chegada e saída;
- Mande as crianças com roupas leves. Durante a colônia também são necessários: boné, tênis para atividades esportivas -, e agasalho - no caso de mudança de temperatura. Roupas de
banho e toalha deverão ser mandados todos os dias;
- Todos os materiais deverão vir marcados com os nomes das crianças;
- Proteja seu filho com protetor solar;
- Comunique-nos se sua criança estiver com qualquer problema de saúde ou alguma restrição
alimentar;
- Não deixe sua criança trazer telefone celular ou brinquedos;
- A programação poderá ser alterada, devido a problemas meteorológicos, mas, dentro do
possível, os pais serão comunicados com antecedência;
- No dia anterior ao do acampamento, será enviado comunicado com mais esclarecimentos;
- Para as crianças que não participarem das atividades na piscina serão promovidas atividades
recreativas no gramado, nas quadras esportivas, nas salas e no parquinho;
- Nos dias de chuva, as atividades serão realizadas no salão social e ginásio coberto do Clube;
- Somente as pessoas registradas na ficha de inscrição poderão buscar a criança. Alterações
nesse sentido deverão ser comunicadas com antecedência.
- E por fim, fique atento ao seu email para novas comunicações.
Qualquer dúvida entre em contato com Érica, pelo telefone (31) 98686.1163 ou com Maria
Célia, através do email ccbh@ccbh.com.br, ou pelos telefones (31) 3581-1100/8455-2700.

