FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

INFORMATIVO AOS COLÉGIOS
Confirmação da temporada e inscrições de alunos
Segue abaixo uma seqüência de informações e ações importantes para o pré-agendamento,
agendamento e contrato da temporada no Acampamento Paiol Grande.
1. Pré-agendamento – A data pré-agendada com nosso Gerente de Relacionamento1
permanecerá em nosso calendário até o prazo estipulado na proposta enviada ao
colégio. Caso outro colégio tenha interesse pela mesma data pré-agendada,
entraremos em contato com o colégio que realizou primeiro o pré-agendamento para
fechamento imediato com exclusividade (mínimo de 120 alunos pagantes) ou então
negociaremos o compartilhamento dos espaços do Acampamento.
2. Agendamento – A temporada só estará confirmada através da assinatura do
Contrato e pagamento do sinal conforme prazo estipulado na proposta.
3. Contrato – O Contrato será enviado ao colégio via Correio em 2 (duas) vias. Esse
Contrato deverá ser assinado pelo representante do colégio e reenviado ao
Acampamento Paiol Grande no envelope já endereçado e selado que o colégio
receberá junto com o Contrato.
4. Apresentação do Acampamento Paiol Grande – Nossos Representantes
Comerciais estão à disposição para o agendamento de apresentações do
Acampamento Paiol Grande:
•

Aos Alunos – Os vídeos, fotos, informações e a realização de brincadeiras
certamente colaboram na adesão do grupo e esclarecem possíveis dúvidas e
ansiedades dos alunos.

•

Aos Pais – Preparamos um momento de apresentação da filosofia, vídeos que
facilitem a visualização e informações importantes. É um momento que
favorece o esclarecimento de dúvidas e inseguranças dos pais. Podemos
também participar de eventos para “plantões de dúvidas” no colégio.

5. Circular – É de extrema importância que o colégio encaminhe aos pais / responsáveis
e alunos uma circular em prazo hábil, solicitando a confirmação da viagem ao
Acampamento Paiol Grande. Segue um MODELO DE CIRCULAR (ver anexo 1.1)
para facilitar esse processo e alguns documentos ou dados que devem ser são
importantes serem encaminhados juntamente com a circular:
•

Confirmação – É importante deixar claro o prazo de retorno da circular para
confirmação dos alunos que participarão da viagem ao Acampamento Paiol
Grande;

•

Ficha médica – É imprescindível que seja totalmente preenchida pelos pais
e/ou responsáveis (ver anexo 1.2) e posteriormente encaminhada ao
Acampamento Paiol Grande juntamente com a chegada dos alunos. NÃO
SERÁ ACEITO OUTRO MODELO DE FICHA MÉDICA, o que garantirá o
conhecimento de informações necessárias para segurança e bem estar de
todos, exigido por nosso setor de saúde (Enfermaria). A ficha médica deverá
ser entregue ao Coordenador ou Auxiliar de Programação no Acampamento,
que encaminhará à enfermeira responsável durante a temporada. Ao final da
temporada todas as fichas serão devolvidas ao representante do colégio.

•

O que levar – Esse documento é importante, pois alunos recebem uma lista
que facilita a escolha do que devem levar para passar a temporada no
Acampamento Paiol Grande (ver anexo 1.3). Vale ressaltar:


Oriente os alunos para que levem apenas um volume de bagagem;



Identifique a bagagem dos alunos com o nome completo e série;



Não levar objetos de valor.

6. Bolsistas - De acordo com o número de acampantes pagantes, o Acampamento Paiol
Grande concede um desconto especial para alunos ou filhos de funcionários da escola
com renda familiar de até 3 salários mínimos. Eles pagarão apenas 20% do valor do
pacote e deverão enviar comprovação de renda. Essa é a maneira do Acampamento
Paiol Grande contribuir para a inclusão social.
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