Checklist Para o Acampamento
O nosso acampamento se aproxima e para que tenhamos uma
experiência tranquila e agradável segue abaixo uma lista com dicas
úteis de itens para levar, como também dos que são proibidos.

O Que Levar
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Bíblia;
Documentos pessoais;
Remédios pessoais;
Protetor solar;
Repelentes;
Cadeiras de praia (serão usadas no S’more Time);
Dinheiro para gastos pessoais (o acampamento dispõe de
uma cantina com doces e refrigerantes não inclusos na sua
diária);
Roupas confortáveis (calças, camisetas, bermudas, moletom,
tênis, etc.);
Peças íntimas;
Travesseiros;
Lençol e cobertor (se preferir usar o seu porque o Pine Cove
fornece esses itens);
Snacks peanut free para a sua família (os dormitórios
possuem frigobar e microondas);
Água para a sua família (nem todos os dormitórios possuem
bebedoros);
Toalha de banho e de rosto (se preferir usar a sua, porque o
Pine Cove fornece esses itens);
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Escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo,
condicionador, e outros itens de higiene pessoal;
Lanterna (com pilhas);
Equipamentos esportivos: Raquetes e bolas para Tênis; bola
de Futebol;
Boias e espaguetes para a piscina;
Roupa de banho para a piscina:
Mulheres- maiô com shorts ou camiseta e shorts;
Homens- Bermuda ou shorts;
Identificar suas malas e bagagens.
Bom humor, disposição, alegria e um coração sedento da
Palavra de Deus.

Lista Para Os Pais
• Enviar a Bíblia com o seu filho ao culto infantil;
• Aplicar repelente e protetor solar nos seus filhos
antes de enviá-los ao culto infantil;
• Não permita que levem brinquedos ou eletrônicos
ao culto infantil;
• Não enviar snacks para o culto infantil;
• Crianças de 1 a 4 anos: Enviar fralda, uma muda de
roupa , mamadeira com leite e copo em um Ziploc
identificado com o nome da criança;
• Copos de água identificados com o nome da criança;
• Avisar no Check In se seu filho tem alguma alergia;
• Enviar seus filhos com tênis ao culto infantil.

O Que Não Levar
• É proibido levar colchões;
• É proibido fumar ou beber bebida alcólica;
• Proibido levar alimentos com nuts (peanut free).

