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agradecemos sua ESCOLHA!
Seja bem vindo a temporada de férias HWT SPORTS!
Este Manual do Acampante foi feito especialmente
pensando nas dúvidas e nos pontos mais importantes para
que sua estada seja muito prazerosa e bem aproveitada.
Sugerimos que seja lido na íntegra.
Nossa infraestrutura é compatível com a dos melhores
camps e tem na segurança, hospedagem e entretenimento
dos participantes o seu maior diferencial.
Nossa equipe de profissionais é altamente preparada e com
vivência em Camps Nacionais e Internacionais, podendo
proporcionar o melhor a todos que buscam férias
inesquecíveis.

CHECK-IN

CHECK-OUT

09/07 - 10h às 12h

14/07 - 14h

16/07 - 10h às 12h

21/07 - 14h

Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas, fumo
ou drogas de qualquer espécie.
Caso haja interrupção da temporada por qualquer motivo, o
acampante não terá direito a qualquer tipo de devolução
referente aos dias não gozados no acampamento. Caso haja
necessidade particular de ida e volta de um acampante
durante a temporada, as viagens ficarão sob a
responsabilidade dos pais. Isto só será permitido em casos
muito especiais, mediante autorização da direção da HWT
SPORTS.
Serviços oferecidos:
• Atividades de lazer;
• Serviços de lavanderia;
• Alojamento dentro do complexo;
• Café da manha, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia
noturna;
• Atenção médica, serviço de fisioterapia e nutricionista;
• Atividades lúdicas e recreativas;
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atividades

o que levar?

As atividades serão executadas seguindo padrões e normas de

A quantidade de itens a serem levados é uma sugestão baseado nos
dias de acampamento.
Dica!
Utilize as caixas ao lado de cada item de “O que levar?” para “ticar” os
itens providenciados para a viagem. Exemplo:

segurança. As regras e normas das atividades devem ser
rigorosamente seguidas pelos acampantes para que tenham uma
estada tranquila e um ótimo aproveitamento da viagem.

Para uso pessoal

Senhores pais: por favor informem na Ficha de Saúde as atividades

1 lanterna com pilhas
1 saco para roupa suja

que seu(sua) filho(a) não está autorizado(a) a participar.

Atividades Esportivas

Futebol de Campo, Tênis, Beach Volley, Beach Soccer, Beach Tennis, Taco, etc.

Recreação

Gincanas pra lá de divertidas, Festas Temáticas, Ping-pong, Sinuca, Futebolha,
Pebolim, etc.

Atividades Radicais

Arvorismo, Slackline, Parede de Escalada, e Tirolesa.

Salão de Jogos

Playstation 4, pebolim, ping-pong, sinuca, Tv a cabo.

Cama

Banho e Piscina

1 cobertor quente

2 toalhas de banho

1 fronha

1 toalha de rosto

1 jogo de lençol

1 par de chinelos

Pijama de inverno

1 toalha para piscina

Para uso pessoal

1 roupão (opcional)

1 lanterna com pilhas

2 maiôs, biquinis ou sungas

1 saco para roupas sujas

1 touca de banho

sabonete e saboneteira

Vestuário diário

creme dental

9 camisetas

escova de dentes

2 pares de tênis

desodorante

8 pares de meias

shampoo e condicionador

4 calças de moletons quentes

pente / escova para cabelos

4 blusas de moletom quentes

protetor solar fator 30 ou maior

1 casaco quente

manteiga de cacau

6 shorts ou bermudas

capa de chuva

1 boné

secador de cabelos (110v)

Roupa velha para trilha
1 par de chuteiras
6 ou mais Calcinhas / Soutiens ou cuecas

identificação

objetos de valor

Os acampantes deverão identificar adequadamente suas roupas e
objetos pessoais com nome e sobrenome, sendo isso de extrema
importância para evitar extravios.

Jóias, relógios, telefone celular, ipod, tablets e similares poderão ser
usados na temporada de férias, mas a HWT SPORTS não se
responsabilizará pelos mesmos.

Designamos abaixo, os locais adequados e sugerimos o uso da caneta
para tecido. (Para eficácia da ação, marque as roupas com, no mínimo, 24 horas de
antecedência do embarque).

• Identifique as toalhas, lençóis e fronhas.
• Escreva o nome do acampante nas etiquetas das camisetas, camisas,
malhas e agasalhos.
• Os calçados devem ser marcados na parte interna.
• Colocar o nome do acampante nos shorts, bermudas, cuecas,
calcinhas, calças e maiôs.

Lavanderia
O serviço de lavanderia que a HWT SPORTS oferece é diário e não
tem custo adicional. Sugerimos que roupas delicadas (tecidos finos,
decoradas com pedras , etc.) não sejam enviadas para lavagem. A
lavanderia da HWT SPORTS possui equipamento industrial e não nos
responsabilizaremos por eventuais danos que possam acontecer a
essas roupas.
Não são lavadas: roupas grossas, pesadas (casacos, roupa
de cama, etc.) e roupas sem marcação.

objetos perdidos
Os objetos perdidos e localizados pela nossa equipe permanecerão
nas unidades durante o período de 01/08 a 31/10 de 2017. Após esta
data serão doados a entidades beneficentes.
NÃO iremos arcará com custo de nenhum tipo de vestimenta,
calçados e objetos caso ocorram perdas, danos ou extravios.

conduta
As ações devem sempre buscar a prática saudável do esporte,
preservação da vida, da natureza e da infraestrutura que estará à
disposição para proporcionar a você e a seus amigos uma estada
inesquecível. Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, fumo
ou drogas de qualquer espécie.

saúde

aniversariantes

A Ficha de Saúde é um documento extremamente importante e deve
ser preenchido na íntegra e obrigatoriamente entregue no ato da
inscrição, para validação da mesma. Informar nela o Convênio Médico
do acampante bem como o número da carteirinha. Os acampantes
possuirão seguro médico durante a estadia. Recomendamos a
verificação de vacinas, consultas médicas e odontológicas antes da
temporada. Somente deverão embarcar, jovens que estiverem em
perfeito estado de saúde no dia da partida. Qualquer dúvida poderá
ser esclarecida com o departamento médico da HWT SPORTS. No caso
de ocorrência de doença contagiosa ou de caráter severo durante o
acampamento, os pais serão contatados e deverão buscar o
acampante.

Aniversários que ocorrerem durante a temporada serão comemorados
na HWT SPORTS em momento específico da programação.
No dia do aniversário, o acampante poderá receber telefonema dos
familiares nos seguintes horários:
10h / 16h / 20h. Nos demais horários, o acampante estará em
atividade.
Não serão permitidas visitas.

É obrigatório a apresentação de atestado médico
informando a aptidão para atividades físicas.
Serão cobrados materiais e medicamentos específicos, se utilizados
continuamente durante a temporada. O acampante não poderá ter
medicamentos em seu poder. Medicamentos específicos que o
acampante tenha que tomar durante sua estada, deverão ser
identificados e entregues no dia do check-in, ou no escritório da HWT
SPORTS, contendo por escrito as orientações sobre sua administração.
Atenção: medicamentos que requeiram prescrição médica serão
ministrados somente se acompanhados da receita médica.

Dúvidas e outras informações:
11 2490-1380 | 19 98309-2122
contato@hwtsports.com.br

BELO HORIZONTE

BRAGANÇA PAULISTA
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Rod. Benevenuto Moreto, km 11
Bairro Mãe dos Homens - Bragança Paulista - SP
Dados para GPS: -22.866035, -46.624932
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