QUADRANGULAR

1. Tema
UMA NOVA HISTÓRIA MISSIONÁRIA
2. Local do Evento
Estância Árvore da Vida Estrada Estância Árvore da Vida, s/n, Sumaré – SP.
O aeroporto mais próximo é o de Campinas (Viracopos),

3. Data do Congresso
O Congresso terá início às 19h na sexta-feira, dia 25/11 e término no domingo, 27/11 às 12h;
4. Inscrição e Hospedagem
Na inscrição está incluso:

 Participação e material do Congresso Internacional de Missões 2022.
 Alimentação;
 Hospedagem em alojamento coletivo
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Hospedagem
Os alojamentos terão alas femininas e masculinas;
A acomodação será efetuada por ordem de chegada.
Após efetuada não será permitido alteração.
Hospedagem de caravana será realizada através de inscrição realizada no site.
A manutenção e limpeza das acomodações é responsabilidade do congressista. Zele pela limpeza e higiene das
hospedagens e banheiros.
Não deixar objetos de valor nas hospedagens, a SGM e a Estância não se responsabiliza por furto, roubo, ou perda.
Haverá ressarcimento por parte do congressista, se houver perda da chave do dormitório.
A chave do alojamento ficará na responsabilidade da última pessoa que ocupar o quarto.
Um congressista escolhido pelo grupo será responsável chave, que ficará responsável pela devolução no término do
evento.
Para retirada da chave será necessário informar um documento de identificação;
A iluminação dos quartos deverá ser desligada às 23h30.
5. horário das Refeições:
Sexta-feira 25/11/2022)
Jantar

18h30 ás 19h30

Sábado (26/11/2022)
Café da manhã 7h ás 8h30
Almoço

12h ás 13h30

Jantar

18h30 ás 19h30

Domingo (27/011/2022)
Café da manhã 7h ás 8h30
Almoço
12h ás 13h30
Observe os horários de refeição.
Não desperdiçe alimentos. Servir-se apenas da quantidade a ser consumida.
Após as refeições, colocar as sobras, as latas de refrigerante e as garrafas plásticas nos respectivos latões, e devolver os
pratos e os talheres no lava-pratos.
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5. Credenciamento
O crachá de identificação é individual e intransferível.
O uso de crachá é obrigatório durante a permanência na Estância.
Em caso de perda do crachá será providenciado uma reposição pela Administração da Estância.
A Estância não se responsabiliza pelos créditos perdidos, se houver.

6. Motorista de Caravana
O motorista será inscrito com o mesmo critério do congressista e ser identificado como tal na relação da caravana.
A hospedagem para o motorista de caravana será em um alojamento específico, com o intuito de propiciar um ambiente
de repouso e privacidade.
7. Caso de Emergência
Para caso de emergência, haverá plantão médico de 24 horas.
8. Sobre os Pertences Pessoais
Cuidado e responsabilidade de pertences é do congressista.
Haverá stand de “achados e perdidos” onde deverão ser encaminhados os objetos encontrados.
9. O que levar?
Bíblia, roupa de cama (lençóis, travesseiro e cobertor) e banho e itens de higiene pessoal.
10. REGULAMENTOS, RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES
Pessoas de outras igrejas podem participar do congresso.
Para garantirmos melhor segurança, criança só poderá participar se os pais ou responsáveis legais estiveram presentes no
Congresso;
A criança dormirá com seus responsáveis.

Simultâneamente ao Congresso Internacional de Missões acontecerá o Congresso de Missões Kids para criança
de 5 a 11 anos.
A criança com menos de 5 anos deverá ficar com os responsáveis durante o evento.
O uso do celular no auditório será restrito a fotos e imagens;
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Não será permitido a transmissão do evento através de sites de compartilhamento de vídeos através da internet.
A lanchonete é de responsabilidade da Estância Árvore da Vida, bem como os preços e produtos nela comercializados;
Solicitamos a colaboração de todos congressistas em respeitar os horários das ministrações, refeições e de toda
programação do evento;
Ressaltamos que os stands da SGM/SGEC não funcionarão nos horários das ministrações.
Durante as ministrações pedimos que não tenha circulação de pessoas, para evitar transtornos;
O congressista poderá permanecer na Estância até as 15hs.
RESTRIÇÕES E SEGURANÇA:
A segurança e as atividades para os participantes, adultos, crianças ficarão por conta da Igreja do Evangelho
Quadrangular.
Não é permitido nas instalações da Estância Árvore da Vida:
Perturbar o ambiente com sons advindos de veículos acima do normal.
Nadar ou pescar nos lagos.
Transitar na área do condomínio (casas residenciais).
Entrar nas obras e construções, não mexendo nos materiais.
Entrar ou mexer em propriedade alheia.
Danificar árvores e plantas, apanhar frutas e flores.
Agarrar ou maltratar animais.
Consumo ou venda de bebida alcoólica.
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