
Valores e Descontos Verão 2018 

 Valores de Inscrição Individual 

Acampamento  Inscrição*  Complemento**  Valor Integral 

Acamp - Kaléo  R$ 200,00  R$ 345,00  R$ 545,00 

Acamp - Descobrindo  R$ 100,00  R$ 175,00  R$ 275,00 

Acamp - A - Mil, Desafio  R$ 155,00  R$ 300,00  R$ 455,00 

Acamp - Ação  R$ 170,00  R$ 315,00  R$ 485,00 

*A taxa de inscrição não é devolvida. 
**O valor do complemento não sofre alteração e pode ser pago até a chegada no Acamp-Serra. 
 

 Desconto de Grupo 
        - 5 pessoas do mesmo grupo pagam(Com desconto de 6%) e a 6ª vem totalmente de graça 
(5 + 1) ou  
        - Desconto de 20% do Investimento Total para cada um dos 6 integrantes do grupo (Grupo 
de 6). 
       Detalhes Importantes: 
        - Por favor, antes de fazer sua inscrição por grupo, leia com atenção o passo a passo que 
criamos para os descontos de grupo. Clique Aqui <- Faça sua inscrição somente após ler este 
Passo a Passo! 
        - Para utilizar o desconto de grupos, o participante não pode ser beneficiado por outro 
desconto e todos devem participar do mesmo acampamento. 
 

Desconto de Grupos (Grupo de 5 + 1) 

Acampamento  Inscrição*  Complemento**  Valor Integral 

Acamp - Kaléo  R$ 200,00  R$ 323,00  R$ 523,00 

Acamp - Descobrindo  R$ 100,00  R$ 164,00  R$ 264,00 

Acamp - A - Mil, Desafio  R$ 155,00  R$ 282,00  R$ 437,00 

Acamp - Ação  R$ 170,00  R$ 296,00  R$ 466,00 

 

Desconto de Grupos (Grupo de 6) 

Acampamento  Inscrição*  Complemento**  Valor Integral 

Acamp - Kaléo  R$ 200,00  R$ 236,00  R$ 436,00 

Acamp - Descobrindo  R$ 100,00  R$ 120,00  R$ 220,00 

http://acampamento.org/grupos.php
http://acampamento.org/grupos.php


Acamp - A - Mil, Desafio  R$ 155,00  R$ 209,00  R$ 364,00 

Acamp - Ação  R$ 170,00  R$ 218,00  R$ 388,00 

*A taxa de inscrição não é devolvida. 
**O valor do complemento não sofre alteração e pode ser pago até a chegada no Acamp-Serra. 
 
 

 Desconto de Irmãos. 
        - Desconto de 15% do Investimento Total para cada irmã(o). 
        - O pagamento pode ser separado por acampante. 
       Atenção: 
        - Para utilizar o desconto de irmãos, o participante não pode ser beneficiado por outro 
desconto. 
 

Desconto de Irmãos 

Acampamento  Inscrição*  Complemento**  Valor Integral 

Acamp - Kaléo  R$ 200,00  R$ 263,00  R$ 463,00 

Acamp - Descobrindo  R$ 100,00  R$ 134,00  R$ 234,00 

Acamp - A - Mil, Desafio  R$ 155,00  R$ 232,00  R$ 387,00 

Acamp - Ação  R$ 170,00  R$ 242,00  R$ 412,00 

*A taxa de inscrição não é devolvida. 
**O valor do complemento não sofre alteração e pode ser pago até a chegada no Acamp-Serra. 
 

 Bolsa Acampamento. 
        - Use este formulário para requerer a bolsa. 
        - Este formulário deverá ser entregue em até 30 dias antes do início do acampamento 
desejado, certifique-se de que recebemos seu e-mail ou fax com este formulário completo. 
       Atenção: 
        - Para utilizar o Bolsa Acampamento, o participante não pode ser beneficiado por outro 
desconto. 
 

 Bolsa Trabalho. 
        - Peça informações sobre esta bolsa pelo nosso e-mail. 
       Atenção: 
        - Para o Bolsa Trabalho o participante não pode ser beneficiado por outro desconto. 
 

 Os descontos não são cumulativos 
 

 Os descontos são possíveis graças ao "Projeto Sarepta". Participe você também 

http://acampamento.org/projetos.php
http://acampamento.org/arquivos/bolsa_acampamento.doc

