
REGULAMENTO 

 

 Objetivos: é um evento destinado a oferecer aos participantes um local de 

recreação, edificação, estudo e meditação, objetivando um contato íntimo com 

Deus. 

 

Do alojamento:  

a) Não é permitido desmontar os beliches e nem mudar de local. 

b) Os retirantes devem zelar pela conservação, manutenção e limpeza dos 

quartos e dos banheiros. 

c) Não é permitido fixação de pregos, fitas e qualquer tipo de adesivo ou cola 

nas portas, paredes, camas, cadeiras e janelas. Qualquer tipo de fixação 

que se desejar realizar para uma dada atividade ou organização deverá 

ser previamente comunicado ao responsável do acampamento. 

d) Não é permitido o arranchamento de qualquer aviso ou comunicado fixado 

nas portas e paredes já existentes. 

 

Da cozinha e refeitório:  

a) O acampamento não fornece nenhum tipo de refeição e disponibiliza toda 

a estrutura para que os retirantes possam produzir e realizar suas 

refeições. 

b) Os lixos devem ser separados. Tudo que é de alimento separado dos 

demais lixos. 

c) A cozinha e o refeitório deverá ser entregue nas mesmas condições em 

que os retirantes receberam. 

d) Não é permitido levar qualquer objeto ou material que pertence ao 

estabelecimento.  

e) Caso haja o extravio ou quebra de qualquer objeto ou equipamento o 

responsável pelo retiro deverá comunicar imediatamente ao administrador 

do local. 

 

Da área de lazer: 



a) Não é permitido em hipótese alguma, lixo espalhado pelo pátio ou pelo 

interior do prédio. 

b) O uso das cadeiras no pátio será permitido desde que o retirante a guarde 

após o uso no mesmo local em que foi retirado. 

c) Não é permitido arrancar flores, quebrar galhos das plantas existentes no 

pátio.  

d) É permitido o consumo de frutas existentes como vergamotas, goiabas, 

ameixas, jabuticabas, bananas, limões e laranjas desde que não haja 

desperdício e que seja consumido apenas no local. 

 

Da área de piscinas: 

a) Não será permitido o acesso de crianças sem a presença de um 

responsável adulto. O controle do uso das piscinas durante o retiro é de 

responsabilidade dos organizadores do retiro. 

b) Não é permitido o uso sabão, sabonete, shampoo ou qualquer outro 

produto assemelhado nas piscinas. O uso de protetor solar deve ser 

aplicado de forma adequada, sendo 30 minutos antes de entrar piscina ou 

o tempo que for determinado pelo fabricante. 

c) Usar roupas adequadas para banho de piscina. 

d) As piscinas serão entregues em condições adequadas para banhos e se 

por motivo de mau uso a mesma apresentar problemas, as piscinas serão 

interditadas por tempo indeterminado até que se verifique e se ajuste o 

equipamento ou a água novamente. 

e) Não é permitido pular da beira da piscina a fim de evitar qualquer acidente. 

 

Das atividades: 

a) Não será permitido som alto de equipamentos eletrônicos a partir das 22 

horas a fim de não perturbar os vizinhos. 

b) As fogueiras só poderão ser feitas no lugar já estabelecido pelos 

responsáveis do acampamento. 

c) O material para a realização da fogueira deverá ser solicitado para os 

responsáveis do acampamento. 



 

Dos materiais e equipamentos: 

d) Todos os materiais e equipamentos pertencentes aos retirantes são de 

responsabilidade única e exclusiva dos seus donos. 

e) Os responsáveis pelo acampamento se eximem de qualquer 

responsabilidade no que tange ao extravio, quebra ou perda de qualquer 

material ou equipamento pertencente aos retirantes.  

 

Das advertências e punições: 

a) Todas as advertências serão formalizadas para o responsável do retiro.  

b) Caso haja dano material, o responsável do acampamento realizará o 

levantamento do custo e o mesmo deverá ser pago juntamente com o 

acerto no final do retiro.  

 

Disposições gerais: Sendo objetivo do retiro a edificação espiritual dos 

retirantes, espera-se de cada um, atitude digna de cristão, observando os 

critérios disciplinares, evitando conversa apimentadas, gritaria, algazarras e todo 

comportamento que possa prejudicar o ambiente harmonioso. 

 


