Lista de itens para a viagem
Nenhum uniforme é necessário.
Identificação de todos os itens: Para garantir que as
roupas e os equipamentos cheguem em casa, marque
claramente tudo com o nome e sobrenome do campista.
Além disso, por favor, anexe uma lista de tudo o que o
campista tem na bagagem. Você pode usar esta mesma
lista e apenas marcar as quantidades de cada item.
Bagagem: Os baús não são usados para guardar pertences no acampamento, pois cada
campista tem seu próprio espaço e os cabides. Caixas, malas ou sacolas funcionam bem para
transportar pertences de campista.
Lavanderia: As roupas dos campista são lavadas a cada 7 dias na sessão de duas semanas.
Roupas (os seguintes tipos e quantidades de roupas são sugeridos):
[ ] 3 ou 4 calças compridas
[ ] 2-3 pijamas
[ ] 3-4 short *
[ ] 1 tênis
*Todos os shorts devem ter comprimento modesto de acordo com as expectativas da CLC, para não
chamar atenção do corpo

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] 1 traje para o jantar de encerramento - veja os temas no Facebook
] 1 roupão quente (opcional)
] 9-10 camisetas (incl. Camisa do CLC - veja abaixo)
[ ] 1-2 trajes de banho. Os meninos
devem ter bermudas; meninas devem usar maiô (peça única, sem biquinis).
] 10-12 cuecas
[ ] 3 camisas de manga comprida
] 1 capa de chuva
[ ] 3 sweaters pesadas ou jaqueta
] 1 par botas de chuva
] 1 par de chinelo
[ ] 1 par de sapatos resistentes
] 1 par tênis velhos (que podem ficar molhados e enlameados)
] 10 pares meias (incl. meias de lã para caminhada – hiking socks - de 2-3 pares)
] qualquer roupa específica do programa (sapatos de salto alto ou botas para cavaleiros #,
roupas soltas para dançarinos, etc)

Novos campistas receberão uma camiseta do CLC. Os demais campistas que tenham perdido suas
camisetas dos anos anteriores podem comprar uma nova por US$15 (será cobrado em sua conta loja do
acampamento). ● O vestuário para o acampamento é dificil. Sugerimos que levem roupas velhas,
resistentes e laváveis, em vez de itens novos ou delicados. ● O tempo no acampamento pode ser
altamente variável - quente algumas tardes e bastante frio algumas noites. Por favor, venha preparado!
Recomendamos casacos de lã, não de algodão. ● As roupas devem ser modestas (sem barrigas expostas,
calças muito decotadas ou shorts muito curtos ou apertados). ● A roupa folgada e confortável é melhor
para as atividades do acampamento.

Equipamentos necessários:
[ ] Bíblia, Ciência e Saúde#
[ ] Sacola de lavanderia com cordão (identifique claramente com nome em tinta permanente)*
[ ] Lição Bíblia e livrete
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] Marcando giz e borracha# [ ] Repelente de insetos * SEM AEROSSOL POR FAVOR
] Mochila escolar para viagens de um dia [ ] 1 garrafa de água grande (1 litro) *
] Filtro Solar *
[ ] Caneta ou lápis, papelaria, envelopes *
] Lanterna e pilhas extras * [ ] Chapéu para proteção solar (um boné de beisebol é ótimo)
] Sabonete em saboneteira e artigos de higiene * [ ] Estojo ou bolsa para produtos de
higiene pessoal
] Toalha de banho **
[ ] Toalha de praia

Observe:
O CLC se esforça para criar uma comunidade baseada no respeito mútuo e ênfase no
crescimento espiritual e nas qualidades, trabalhando especificamente para remover a ênfase
que a nossa sociedade deposita no corpo, se a equipe administrativa determinar que as roupas
de uma criança são consideradas sugestivas demais ou foram feitas de forma a glorificar o
corpo, a Crystal Lake Camps reserva-se ao direito de trabalhar com a criança para encontrar
roupas apropriadas, ou em circunstâncias extremas, de comprar roupas novas e o
acampamento cobrará da família o valor das compras.
# Isso pode ser emprestado do acampamento. * Isso pode ser comprado no acampamento. **
Isso pode ser alugado no acampamento.
Itens para a noite ** / Aluguel de Roupa de cama ** :
O aluguel de equipamentos para acampamento durante a noite, que inclui mochila para
caminhada e um saco de dormir, é uma tarifa fixa para um ou todos os três itens. Se você levar
todos os três itens, a taxa de aluguel de equipamentos de USD 20 será removida. **
O aluguel de roupa de cama, que inclui lençóis, travesseiro e cobertor, é uma tarifa fixa para um
ou todos os três itens. Se você trouxer todos os três itens, sua taxa de aluguel de USD 10 será
removida. **
Itens Opcionais:
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Instrumentos musicais
Jogos (tabuleiro, cartas etc., exceto vídeo game)
Câmera *
Livros (para ler durante a hora de descanso)
Canivete com uma lâmina não maior que 2 ½ polegadas (com permissão do Diretor do
Acampamento)

NÃO traga nem envie para o acampamento: ~ Quadrinhos violentos ~ Facas grandes (lâminas acima de
2,5 polegadas) ~ Comida, incluindo chiclete e doces ~ Livros de terror ~ Foguetes, fogos de artifício ou
outros explosivos ~ Joalheria e roupas de grife caras - Itens caros que podem ser perdidos ou danificados
~ Roupas com mensagens sobre álcool, drogas, vaping, fumo ou comportamento imoral ~ Celulares,
iPods, computadores, iPads, videogames, gameboys, PSPs, MP3 players ou outros dispositivos eletrônicos
de qualquer tipo.
Se você é um LT neste verão: Como LT, você fará algumas atividades específicas para as quais precisará
de itens específicos. Aqui estão algumas coisas que você deve levar consigo ALÉM DA LISTA DE ROUPAS
ANTERIOR. [ ] Botas para caminhada ou um sapato com apoio, por exemplo, tênis de corrida. [ ]
Sapatos de água - algo que você pode molhar que vai ficar em SEUS PÉS. Sandálias com tiras funcionam
muito bem para isso, como Tevas ou papete. Converse e Keds não são aceitáveis [ ] Faca de bolso
(opcional) com lâmina não superior a 2 ½ polegadas Keens ou Chacos. [ ] 4 pares de meias de lã [ ] 3
camisas sintéticas leves de secagem rápida [ ] 1 velo médio (um longo / um curto) [ ] 2 ou 3 pares de
shorts sintéticos para uso múltiplo. Eles vão ser usado para caminhadas, bem como entrar e sair da água.
[ ] capa de chuva ou poncho
[ ] Calças leves de nylon para caminhadas [ ] Mochila de caminhada

- tamanho médio, pelo menos 3800 polegadas cúbicas ** [ ] 1 conjunto de roupas e sapatos velhos que
você está pronto para jogar fora
[ ] Saco de dormir ** [ ] Casaco quente para as noites mais frias no exterior (não de algodão) [ ] Maiô
(veja acima para mais detalhes) [ ] Lanterna - de preferência um farol * [ ] Toalha de campismo [ ]
Chapéu de inverno [ ] 2 garrafas de água de tamanho Quart * [ ] Chapéu com uma aba - bonés de
beisebol funcionam muito bem
Se você estiver em um programa especial:
Você está em atividades que exigem mais movimento do que outras classes. Traga roupas que você pode
se mover facilmente. Você pode levar equipamentos para atividades que você tem interesse, como
escalada, corrida, passeios de barco ou qualquer outra coisa que você goste de fazer! Estes podem incluir
um arnês de escalada, shorts esportivos ou tênis de corrida!
# Isso pode ser emprestado do acampamento. * Isso pode ser comprado no acampamento. ** Isso pode
ser alugado no acampamento.

