PARABÉNS PELA ESCOLHA!
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Este Folheto é mais uma contribuição do NR para o sucesso da viagem. É um
documento complementar à Ficha de Saúde e deverá ser lido na íntegra, para
que a estadia no NR seja muito prazerosa e bem aproveitada.
Com uma infraestrutura completa, o NR oferece as mais divertidas opções de
lazer. Todas as atividades são coordenadas pela melhor equipe de monitores
do Brasil, que tornará inesquecível a estada no NR.
O NR existe para você!

nr.com.br | assessoria@nr.com.br | 11 5090 7419
NR ACTIVITIES

Extreme and
Water activities

zip line • climbing wall • hover board •
stand up paddle • kayaks • hike up the hill •
heated swimming pools • hot tub • fishing •
mechanical bull (avaiable only at NR Sapucaí-Mirim) •
trampoline

Sports activities

flag football • soccer • rugby • volleyball •
handball • basketball • dodgeball • baseball •
cheerleading • minigolf

Cultural activities

drama & dancing classes

Games &
Group Activities

challenges • disco dance • theme parties

Games hall

ping-pong • tamancoball • foosball

LOCALIZAÇÃO E CLIMA
O NR está localizado na Serra da Mantiqueira no município de Sapucaí Mirim/
MG - perto de Campos do Jordão/SP.
A Serra Mantiqueira é o 8º local mais insubstituível do planeta, segundo
um estudo feito pela International Union for Conservation of Nature (União
Internacional para Conservação).
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.

De ______ /______ / 20_____ a ______ /______ / 20______
Observações: _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Ao enviar seu filho(a) ao NR você concorda com estas orientações gerais e com os termos de nosso contrato, disponível em
nr.com.br/servicos

viva esta experiência!

nr.com.br/english
/nracampamentos

IMPORTANTE

INFORMAÇÕES GERAIS

As atividades do NR são executadas seguindo padrões e normas de segurança que as regem. Estimulam a convivência sadia entre os alunos e o
aproveitamento das belezas naturais do local.
As regras e normas das atividades devem ser rigorosamente seguidas pelos
alunos 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. Informe também o responsável da escola.

PACKING YOUR BAGS

ENTRADA E SAÍDA

CONDUTA

Consulte a escola para local e horários de embarque e retorno.

As ações no NR devem sempre buscar a preservação da vida, da natureza e da infra-estrutura que estará à disposição para proporcionar aos
alunos uma estada inesquecível.

IDENTIFICAÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS
Aconselhamos identificar todas as peças de roupas e materiais de uso
pessoal. Todos os objetos esquecidos no NR ficarão à disposicão no escritório em São Paulo por 30 dias, sendo após este prazo encaminhados
para instituições de caridade.
Em caso de perda acesse o site nr.com.br/servicos e preeencha o formulários para objetos perdidos.
OBJETOS DE VALOR

THREE DAYS TRIP PACKING SUGGESTION (MALE AND FEMALE)
SLEEPING

BATHING

1 blanket

1 bath towel

1 pillowcase

1 face towel

2 sets of bed linen

1 beach towel

1 pillow

1 pair of flip-flops or sandals

1 pajama

2 swimsuits or bikinis

CLOTHING

TOILETRIES & PERSONAL ITEMS

5 t-shirts

1 flashlight with batteries

2 pairs of pants

1 laundry bag

2 sets of sweatsuit

soap and soap case

(blouse & pants)

comb or hair brush

5 pairs of socks

toothbrush and toothpaste

2 pairs of shorts

shampoo and hair conditioner

2 pairs of tennis shoes

deodorant

5 pairs of underwear

sunblock

1 coat

water bottle

Desaconselhamos levar: telefone celular, jóias, relógios, ipod, video
games portáteis e outros objetos de valor. Caso isso ocorra, o NR não
se responsabilizará pelos mesmos.
DINHEIRO
No NR há uma cantina e boutique para venda de camisetas, bonés e
outros souvenirs. Verifique com a escola se os alunos estão autorizados
a levar dinheiro.
Consulte o site nr.com.br/loja para informar-se sobre produtos disponíveis e valores. Verifique também a necessidade de levar dinheiro
para uma eventual parada durante o percurso. Despesas pessoais são
de responsabilidade do aluno.
FOTOS NA INTERNET
As fotos servem para que os familiares vejam e saibam que está tudo
bem e que o grupo está se divertindo.
O NR não possui um serviço personalizado de acompanhamento
fotográfico dos alunos ou escolas. As fotos podem ser vistas no site
nr.com.br/fotos.

A VOLTAGEM É 220V

COMUNICAÇÃO

PARTIES
IRISH PARADE
1 green piece of clothing or accessory
GAMING WORLD PARTY
A costume party where the world of gaming is the main theme. From board games
and RPG, to classic and current video games. The students should come as their
favorite characters from any particular game!

Obs: As orientações gerais em português estão disponíveis em nosso
site nr.com.br/servicos

Telefones celulares não têm bom funcionamento em razão da situação
geográfica do NR. A família poderá obter informações sobre a estada do
acampante através de contato com a escola. Telefonemas particulares
deverão ser solicitados à coordenação do NR.
Não serão permitidas visitas aos acampantes durante sua estada no NR.
ANIVERSÁRIOS
Os aniversários que ocorrerem durante a estada do grupo, serão comemorados no NR num momento específico da programação.

Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas, fumo ou drogas de
qualquer espécie.
SAÚDE
A Ficha de Saúde deverá ser completa e corretamente preenchida pelos
pais/responsáveis do aluno, com letra legível e entregue com antecedência ao responsável da viagem, em data próxima ao embarque para
que as informações nela contidas estejam atualizadas
É imprescindível que a Ficha de Saúde seja acompanhada de uma xerox
simples do RG do aluno.
Só embarcarão os alunos que tiverem apresentado a ficha preenchida.
Não devolver a ficha ao NR.
O NR possui enfermaria com atendimento 24 horas, medicamentos de
uso geral e materiais para pequenos curativos.
Remédios que o aluno deverá tomar durante o período do acampamento
deverão ser levados em quantidade suficiente, com as devidas prescrições e entregues na partida ao responsável do grupo. O acampante não
poderá ter medicamentos em seu poder. Atenção: esses medicamentos
serão ministrados somente se acompanhados da receita médica.
Todos os alunos estão cobertos por um seguro viagem para assistência
médica que cobrirá eventuais custos com acidentes no período da viagem
ao NR 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 aluno 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.
Os acampantes estarão sob os cuidados e responsabilidade do professor
responsável da escola/grupo com o apoio da equipe NR para decidir
sobre questões comportamentais ou de saúde. No caso de ocorrência
de doença contagiosa e/ou caráter severo ou transgressão das regras
e normas de convivência durante o acampamento por parte do aluno,
os pais/responsáveis serão acionados e terão a responsabilidade de
providenciar a retirada imediata do aluno da viagem.

