
TERMO DE RESPONSABILIDADE e AUTORIZAÇÃO: 

1.  Autorizo meu filho/a, acima inscrito, a participar de todas as atividades e reuniões no
           Acampamento Boas Novas – ABN.

2. Autorizo os responsáveis pelo ABN, em caso de acidente ou problemas de saúde a conduzir o meu 
filho para os primeiros socorros no Pronto Socorro de Mairiporã ou em outro local, se necessário.

       
        3. Autorizo o uso da imagem registrada em foto ou vídeo do acampante, sem finalidade comercial, 
para postagens nas redes sociais (Instagram e Faceboock) do Acampamento Boas Novas. A autorização se 
limita a imagens registradas no contexto do acampamento e em suas programações.

4. Estou ciente de que qualquer objeto de valor em posse do acampante (câmera fotográfica, 
aparelho dentário, celular, lanterna, etc.), no caso de extravio, não será reembolsado pelo ABN,
sendo de minha total responsabilidade.

5. Estou ciente que será de minha responsabilidade, todo e qualquer dano material contra o 
patrimônio do ABN, comprovada a responsabilidade de meu filho, no ocorrido.

6. Estou ciente que, em caso de desistência da inscrição, a mesma deve ser feita por escrito, pelo 
menos até 3 (três) dias antes do evento e protocolada pelo ABN para fins de comprovação da data. 
Estou ciente que será retido o valor de R$ 100,00 e o restante será devolvido num prazo máximo 
de 7 (sete) dias úteis.

7. Estou ciente de que não haverá  devolução de nenhuma quantia caso a comunicação seja feita com
menos de 3 (três) dias do evento ou mesmo durante a estadia no local.

8. Estou ciente de que, com o objetivo de contribuir para o bom aproveitamento dos acampantes, 
NÃO é aconselhável a visita/presença, ou comunicação telefônica, por parte dos pais, responsáveis 
e parentes durante a temporada.

9. Comaprometo-me a colocar na mala do acampante uma cópia do RG (Registro Geral), caso haja 
necessidade de atendimento no Pronto Socorro.

10.  Em caso de alguma emergência a direção do ABN entrará o contato com os responsáveis pelo 
acampante.



Declaro que li o Termo de Responsabilidade e Autorização.
No site https://www.apec.com.br/inscricao_acampamentoNewBlank.php você só consegue

enviar a ficha de inscrição e efetuar o pagamento, caso clique e selecione a opção abaixo:

Fazendo isso, você declara que leu e concorda com os termos do ABN – Acampamento Boas
Novas da APEC

https://www.apec.com.br/inscricao_acampamentoNewBlank.php

