ACAMPA 2018: SURPREENDENTE! 09 a 13/02/2018
Atenção Nação Poderosa da CEEN!
Nosso último AcampaCEEN foi maravilhoso, mas Nosso Senhor colocou em
nossos corações que fará muito mais em 2018!!!
Começou pela mudança de local: será na Chácara DF Verde - muito lazer e uma
excelente estrutura. ACESSE: https://youtu.be/-DsWH2F7iN8
SEGUEM OS VALORES DO INVESTIMENTO:
➡ 220,00 - ALOJAMENTOS - pagamento até 31 JANEIRO de 2018. ATENÇÃO:
- As vagas de alojamentos estão limitadas a 130 vagas, que serão garantidas aos
primeiros inscritos pagantes (a vista ou carnê).
- Caso necessário, os jovens que optarem pelos alojamentos poderão ser

solicitados a irem para o camping - com devolução da diferença paga (conforme
acordo com a Rede Jovem).
➡ 200,00 Camping (para quem optar por ficar em barracas).
➡ 195,00 - 7 a 10 anos.
➡ 180,00 - valor especial para quem pagar até 10 de maio, à vista: _APENAS
"50 VAGAS"_ PRA ESTE VALOR; OS 50 PRIMEIROS PAGANTES!!!
➡ 250,00 pagamento à vista (tardio) a partir de 1° fevereiro 2018.
➡ ISENTOS: Crianças de 0 a 6 anos - dormindo na mesma cama dos pais.
QUEREMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODA A FAMÍLIA CEEN: teremos
> ACAMPACEEN (geral - adultos);
> ACAMPAKIDS (crianças);
> ACAMPAJOVENS e
> ACAMPATEENS (adolescentes).

ATENÇÃO❗❗❗
🔹 Poderá ser parcelado em 11x 20,00 (de abril a fevereiro - mantem-se o valor
de 220,00). Serão confeccionados carnês.
🔹 A inscrição prévia deverá ser feita com a Viviane (Tel: 61-985957196
whats). AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO SITE DA CEEN,
SENDO OBRIGATÓRIO MARCAR A OPÇÃO "Alojamento" ou "Camping", bem
como os demais dados, como "idade" etc. _www.entrenacoes.com.br_
🔹Para efetivação da inscrição e confirmação da vaga:
1. Se inscreva no Site.
2. Faça o pagamento (depósito - guarde comprovante - ou acerto com o
responsável).
3. O responsável de cada igreja informe à Viviane para confirmar a vaga.
Obs: a Viviane deverá divulgar listas atualizadas em grupo dos responsáveis de
cada igreja.
🔹Cada Igreja definirá um responsável pelas inscrições locais e pela arrecadação à
vista ou parcelada (carnê) - solicitar à Viviane o modelo de carnê.
🔹 Dados Bancários:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 480-2
Ag. 3310

OP. 003
COMUNIDADE EVANGÉLICA ENTRE AS NAÇÕES
CNPJ: 05.453.018/0001-62
🔹O valor especial de 180 será APENAS para os PRIMEIROS 50 PAGANTES limite de prazo até 10maio.
OBSERVAÇÕES:
- Os valores foram definidos o mais para baixo possível. Assim, caso seja
necessário, faremos arrecadação de alimentos.
- As vagas são LIMITADAS, portanto se antecipe em se inscrever. Apenas o
pagamento (à vista ou parcelado) garantirá a vaga e a participação.
- Algumas vagas nos alojamentos serão reservadas a membros de outros Estados.
- Chalés serão destinados aos pastores com suas famílias.
- A hospedagem se dará a partir da sexta-feira 20h, indo até a terça de carnaval às
18h.
- Os adultos terão preferência para os alojamentos.
- Há excelentes áreas de CAMPING (com banheiros, iluminação, tomadas, muita
sombra).
- Cada participante levará seus talheres, convencionais ou descartáveis.
- Adolescentes e crianças abaixo de 15 anos SÓ PARTICIPARÃO SE PAI OU MÃE
OU RESPONSÁVEL "LEGAL" TAMBÉM PARTICIPAR.
- Ajustes poderão ser feitos.
SERÁ MARAVILHOSO!
VOANDO ALTO!!!

