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MANUAL DO PARTICIPANTE | POLO E 
 

A) O participante deverá: 
#01. Seguir os horários previstos na programação do encontro, como dormir, acordar, 
café da manhã, banhos, etc. 
#02. Usar SEMPRE crachá na altura do peito em local visível. 
#03. Seguir as orientações do(s) coordenador(es) do alojamento pois esses serão 
responsáveis pela disciplina. Ter paciência e compreensão se ocorrem possíveis 
transtornos. 
#04. Colaborar com a manutenção do ambiente, limpeza geral, evitando desperdícios 
de água, luz, alimentos, material de consumo e material didático. 
#05. Utilizar no máximo 5 minutos para tomar banho. 
#06. Manter a conduta espírita, colaborando com as atividades propostas, de acordo 
com um ambiente de Centro Espírita, mantendo a harmonia do encontro. 
#07. Utilizar no evento e nas rodas musicais somente músicas que estejam indicadas 
na apostila do encontro.   
#08. Identificar os instrumentos musicais bem como os cases com 
nome/sociedade/região do jovem. Os mesmos ficarão guardados em local adequado 
estando disponíveis nos momentos liberados para uso. 

 

B) Que tipo de roupa o participante deve usar: 
#01. Procure usar uma roupa confortável, calçando tênis, pois a ocorrerão atividades 
numa quadra de esportes que tem restrições aos sapatos.   
#02. Peças de roupas como Shorts, minissaias, blusas com decote, camisetas regatas, 
peças transparentes ou roupas que realcem ou exponham o corpo não serão 
permitidas. 

 

C) Não será permitido aos participantes: 
#01. O uso de parelhos eletrônicos, como: Mp3, Ipod, Tablet ou similares e aparelhos 
celulares. Os celulares pessoais ficarão guardados no alojamento do encontro. O uso 
celular será liberado em horário especifico pela noite. 
#02. Sair das dependências do encontro, a não ser por motivo de saúde ou problemas 
familiares, acompanhado dos pais ou responsáveis e com a autorização da 
Coordenação do Encontro.  



2 
 

 
 
D) Não esqueça de jeito nenhum: 
#01. Levar um documento de identificação ou cópia autenticada da certidão 
nascimento. 
#02. Levar Creme dental, escova de dente, sabonete, Shampoo, toalha banho/rosto. 
#03. Colchonetes de solteiro, roupa de cama, cobertor, travesseiro 
#04. Remédios e receitas (caso estiver fazendo algum tratamento) 
#05. Autorização de participação do Encontro assinada pelos responsáveis. Essa ficha 
deve ser entregue para o seu evangelizador. 

 

E) Considerações Gerais: 
#01. O encontro contará com equipe médica habilitada para atender casos 
específicos, em caso de ocorrer alguma emergência. Evidentemente os responsáveis 
pelo participante serão comunicados. 
#02. Será disponibilizado uma lista de telefones da coordenação, caso os responsáveis 
pelos participantes necessitarem de alguma informação urgente durante o dia. 
#03. A organização do encontro não se responsabilizará pelos pertences pessoais dos 
participantes, cabendo a cada um a inteira responsabilidade de zelar por seus 
pertences. 
#04. Contamos com as criticas construtivas e possíveis soluções, auxiliando a manter o 
clima harmonioso e a organização de um evento deste porte. 
#05. Procure ser solidário com todos, facilitando a integração do grupo. Atenda com 
cordialidade as solicitações que visem ao bom andamento das atividades. 
#06. Pais ou responsáveis não poderão acompanhar os jovens, bem como crianças 
menores de 12 anos. 
#07. Os jovens participantes devem ter o acompanhamento do seu evangelizador (a) 
ou representante conforme indicado no regulamento do encontro (Capitulo V – dos 
Participantes) 
#08. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. Em caso de ausência não ocorrerá 
devolução da taxa de inscrição.  
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