
GUIA DO ACAMPANTE

NOME: 

CÓDIGO DO ACAMPANTE:

ÔNIBUS:   POLTRONA:

SENHA PARA "TURMA NR":

LOCALIZAÇÃO E CLIMA
O NR2 está localizado na Serra da Mantiqueira no município de 
Sapucaí Mirim/MG - perto de Campos do Jordão/SP, Santo Antonio 
do Pinhal/SP e São Bento do Sapucaí/SP.

A região apresenta clima tropical de altitude, com sol forte durante 
o dia (recomenda-se o uso de boné e protetor solar) e temperaturas 
mais amenas à noite.

IMPORTANTE
- Chegar com 30 minutos de antecedência. Tolerância máxima 
para o embarque é de 10 minutos.

- Para identificação das malas use o TAG de mala. As meninas 
devem também colocar as fitas vermelhas distribuídas pelo NR.

- Sugerimos que o acampante leve um lanche para a viagem de 
ida, pois não há parada programada.

TURMA NR
O NR é a oportunidade perfeita para criar novas amizades e desenvolver o convívio 
social. Ir com amigos já conhecidos é ótimo, mas poder conhecer novos é ainda 
melhor. O acampante deve estar aberto para esta oportunidade!

Se mesmo assim ainda quiser ficar no mesmo quarto/chalé que um amigo, terá 
que optar pela Turma NR através do nosso portal www.portalnr.com.br.

IMPORTANTE: Os pedidos somente serão aceitos pelo Portal NR e se estiverem 
de acordo com as normas estabelecidas. Estas normas estão descritas no 
portal. Consulte!

Não haverá possibilidade de fazer Turma NR para quem não fizer uma 
temporada completa.

Seja bem vindo ao NR!

Este Guia do Acampante foi feito especialmente pensando nas 
dúvidas e nos pontos mais importantes para que a estada no 
NR seja muito prazerosa e bem aproveitada. Sugerimos que seja 
lido na íntegra.

Com a maior e mais completa infraestrutura da América 
Latina, o NR oferece 5 refeições diárias, 1 monitor para em 
média 7 acampantes e as mais divertidas opções de lazer em 
suas duas unidades.

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 do NR.

INFORMAÇÕES:
E-MAIL: ferias@nr.com.br
TELEFONE: 11 5090 7419

ferias.nr.com.br

PARTIDA

Data Horário Local

23/1 8h45 Center Norte
São Paulo / SP

HORÁRIO DE CHEGADA NO ACAMPAMENTO

Data Horário Destino

23/1 11h30 NR2*

CHEGADA

Data Horário Local

27/1 17h00 Center Norte
São Paulo / SP

HORÁRIO DE SAÍDA DO ACAMPAMENTO

Data Horário Destino

27/1 14h00 NR2*

COM TRANSPORTE INCLUSO

SEM TRANSPORTE INCLUSO

*acesse nr.com.br/mapas para saber como chegar ao NR2



PROGRAMAÇÃO

A programação do Fit Camp está disponível no site:
fitcamp.nr.com.br/programacao

O QUE LEVAR?
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S FESTA RETRÔ (HIPPIE) Roupas coloridas, saias longas e calça 
boca de sino e já está pronto!

HOLI NR (FESTA DAS CORES) Camiseta branca

LAVANDERIA

O serviço de lavanderia que o NR oferece é diário e não tem custo adicional. 
Sugerimos que roupas delicadas não sejam enviadas para lavagem. A lavan-
deria do NR 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.
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A Ficha de Saúde é um documento extremamente importante e 
deve ser preenchido na íntegra no ato da inscrição, para valida-
ção da mesma. Informar nela o Convênio Médico do acampante 
bem como o número da carterinha. 

Recomendamos a verificação de vacinas, consultas médicas 
e odontológicas antes da temporada.

Somente deverão embarcar, crianças que estiverem em perfeito 
estado de saúde no dia da partida. Qualquer dúvida poderá ser 
esclarecida com o departamento médico do NR. No caso de 
ocorrência de doença contagiosa ou de caráter severo durante 
o acampamento, os pais serão contatados e deverão buscar o 
acampante da temporada.

O NR possui departamento médico que conta com a enfermagem 
em período integral e um médico que comparecerá ao acampamen-
to para consultas e avaliação quando houver necessidade. 

A enfermaria dispõe de medicamentos de uso geral e materiais 
para pequenos curativos.  Serão cobrados materiais e medicamentos 
específicos, se utilizados continuamente durante a temporada.

O acampante não poderá ter medicamento em seu poder.

Medicamentos que o acampante deverá tomar durante a 
estada deverão ser identificados e entregues à enfermaria, 
no local de embarque, ou no escritório do NR na semana 
que antecede a partida, contendo por escrito as orientações 
sobre sua administração. Atenção: medicamentos que 
requeiram prescrição médica serão ministrados somente 
se acompanhados de receita médica. 

Todo acampante terá a seu dispor um serviço de assistência 
médica, que cobrirá eventuais custos com acidentes no período 
em questão, até o valor de R$ 10.000,00.

O serviço de assistência médica não cobrirá despesas no caso de: 

Tratamentos e serviços suplementares executados em 
função de acidentes gerados por infração do acampante às 
regras gerais e normas de segurança do acampamento. 

Tratamento de moléstias ou estados patológicos provocados 
pela ingestão de drogas, entorpecentes ou psicotrópicos, uso 
de bebidas alcoólicas ou remédios sem receita médica.

Tratamentos e serviços suplementares ocasionados na 
origem da viagem. 

Tratamentos e serviços suplementares executados após 
o término da viagem, mesmo que em continuidade ao 
tratamento iniciado no NR.

INFORMAÇÕES GERAIS
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formulário em nr.com.br/objetosperdidos e aguarde o nosso contato.  
Os objetos localizados permanecerão na unidade de 20/2 a 
31/3/2017, após o período serão doados a entidades beneficientes.
O NR NÃO arcará com custo de nenhum tipo de objeto, caso 
ocorram perdas, danos e extravios.
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A organização do NR fornecerá um código único e intransferível ao 
acampante. Utilize o número para identificar as roupas e objetos pesso-
ais, sendo isso de extrema importância para evitar extravios. 
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R Jóias, relógios, celular, ipod e similares não são usados na temporada 

no NR e não devem ser levados. Caso isso ocorra, o NR não se 
responsabilizará pelos mesmos.  
Não levar: patins, skate e similares.
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No Acampamento há uma cantina e butique para venda de camise-
tas, bonés e acessórios NR. 
Os responsáveis devem autorizar um valor limite para os gastos dos 
acampante durante o Fit Camp. Isso deverá ser feito através do link 
www.cantinanr.com.br. Nesse processo, além do valor determinado, 
haverá o compromisso de honrar a dívida contraída durante o perío-
do de estada no acampamento até o limite pré-definido.
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Os familiares poderão acompanhar a programação pelo Diário de 
Bordo e o Álbum de Fotos via internet através do site nr.com.br.
O Diário de Bordo é o lugar onde teremos o vídeo e link para as fotos 
do dia. Em Álbum de Fotos teremos as fotos do dia, em tamanho 
maior para facilitar a busca.
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Envie e-mail para nr2@nr.com.br.
No assunto da mensagem colocar: CÓDIGO / NOME / UNIDADE
(Ex: 12345 - Francisco Santos - NR2)
NÃO SERÃO RECEBIDAS MENSAGENS COM ANEXO
O tempo de trânsito do documento é de 24h.
O recebimento e envio de e-mails não são cobrados.
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OS Aniversários que ocorrerem durante a temporada serão comemorados 

no NR em momento específico da programação.
No dia do aniversário, o acampante poderá receber telefonema dos 
familiares nos seguintes horários: 11h / 16h / 20h. 
Não serão permitidas visitas.
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Suas ações no NR devem sempre buscar a preservação da vida, da 
natureza e da infra-estrutura que estará à disposição para proporcio-
nar a você e a seus amigos uma estada inesquecível. 
Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, fumo ou drogas de 
qualquer espécie.  

As atividades do NR são executadas seguindo padrões e normas de segurança que as regem. Estimulam a convivência sadia entre acampantes e o aproveitamento das belezas naturais do local.

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

Senhores pais: por favor informem na Ficha de Saúde as atividades que seu filho(a) não está autorizado(a) a participar.

Cama

1 cobertor

1 fronha

1 lençol ou saco de dormir

1 pijama

Vestuário diário

8 camisetas

4 calças de ginástica

2 calças compridas

6 shorts ou bermudas

2 conjuntos de moleton (calça e blusa)

8 pares de meias

2 pares de tênis esportivos

8 roupas íntimas

1 casaco

roupa para atividades físicas

boné

roupa para trilha seca ou na lama 
(camiseta, calça ou bermuda resistente, 
tênis, meia, agasalho)

Banho e piscina

2 toalhas de banho

1 toalha de rosto

1 toalha para piscina

1 par de chinelos

2 maiôs, biquínis ou sungas

Material de uso pessoal

1 lanterna com pilhas

1 saco para roupa suja

sabonete e saboneteira

pente ou escova de cabelos

creme dental e escova de dentes

shampoo e condicionador

desodorante

protetor solar

capa de chuva

garrafa / cantil para água

A VOLTAGEM NO NR2 É 220V

SOMENTE NR2: RAQUETES E BOLINHAS 
DE TÊNIS PODEM SER LEVADAS 
(DEVIDADMENTE IDENTIFICADAS)


