Está chegando a hora tão esperada:
ACAMPAMENTO DERMACAMP 2018!
20 ANOS DE BONS MOMENTOS
Dia 08 de Dezembro de 2018 - Quinta Feira – 8:30 h
Todos devem estar com: Camiseta Dermacamp, Documento (RG ou Certidão de
Nascimento) e Ficha Informativa Dermacamp (Ficha de Saúde).
Roteiro: O grupo de São Paulo embarcará no ônibus, todos juntos, acompanhados
pela equipe de monitores , enfermeiros, médicos e companheiros do Dermacamp.
Encontro em São Paulo:
Local: Em frente á Sede da SBD – Regional São Paulo (local das reuniões);
Endereço: Rua Machado Bittencourt, 361 – próximo á estação Santa Cruz do metrô;
 Horário: Esteja no local ás 8h30
Embarque (saída do ônibus): 9h00 – por favor, sejam pontuais!
Pessoal de Guarulhos: se encontrem com o grupo de São Paulo na SBD
Pessoal de São José, Taubaté e Região : Contato: (para dúvidas): Secretárias do Dr.
Samuel (Val ou Patrícia) : (12) 3942 8549 - (12) 3921 5455- 12-997029495
Dúvidas : Favor ligar para um dos telefones que estão no final deste precamp, para
saber detalhes, tirar dúvidas e pedir orientações.
Chegaremos ao acampamento por volta de 13hs com um delicioso almoço esperando!
É um lugar SUPER legal, em um ambiente cercado por muito verde, com uma piscina
deliciosa (venha preparado!!!!) onde podemos conversar, brincar, nos divertir, fazer
pizza, novos amigos, tomar sol com muito protetor solar e ter muita convivência.

Você estará sempre em companhia de ótimos monitores!!
Este roteiro é o mínimo que sugerimos que seja levado. Leve roupas simples e o seu
cobertor ou edredom preferido. Pode levar seu instrumento musical favorito (menos
violoncelo, piano de cauda e bateria!). Confirme sua presença pelos telefones ao final.
O que levar?


RG ou Certidão de Nascimento;
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Ficha Informativa Dermacamp (Ficha de Saúde) - preenchida, com nome,
dosagem e horários dos medicamentos que está usando com as receitas e se
tem alguma alergia ou restrição; enviar antes pelo correio



Leve os remédios que costuma tomar com a receita atualizada



Leve os materiais de curativo que costuma usar



6 camisetas;



2 calças moletom + 2 bermudas ou 1 jeans;



2 pares de tênis + 1 chinelo



Óculos de sol + roupas para piscina;



Casaco de frio + capa de chuva;



Roupas íntimas e meias suficientes para 4 dias;



Escova de dente, pasta, sabonete, xampu, protetor solar,hidratante etc;



2 toalhas de banho;



Roupa de cama, travesseiro e edredom / cobertor (faz frio à noite!);



Um pijama e seu bichinho de pelúcia de estimação (teremos um desfile);



1 boné ou chapéu e 1 lanterna pequena;



Leve a camiseta do seu primeiro acampamento do Dermacamp ou algo que
tenha guardado de seu primeiro acampamento



Leve muita alegria, bom humor, disposição e muita, muita ENERGIA!!!

Quando volta? Dia 09 de dezembro - Domingo
Sairemos do acampamento ás 13hs. Chegada em São Paulo prevista para acontecer
entre 17hs e 18h00, no mesmo local da saída.
Em Taubaté ás 14h.Em São José dos Campos ás 16hs e em Guarulhos ás 16h00.
Telefones para mais informações, dúvidas e confirmações:
SBD (Deise ou Isabela):
(11) 5573 8735-(11) 5083 3491
(11) 5573 5528

Secretárias Dr. Samuel (Val ou Patrícia):

Dra. Maria Cristina: 11976935322

(12) 3942 8549

Rose Calixto: 1199200-4783

(12) 3921 5455

Sueli : 11-996151358

Maria Helena: (12) 99702 9495
Dr. Samuel: (12) 99744 7223

Até lá!!!
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