PEDIDO DE QUARTO - TURMA NR
Caso deseje, faça a opção de solicitação de quarto, para seu(sua) filho(a) através da TURMA NR.
A solicitação deve ser feita ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE através deste WhatsApp: (11) 99557-2370.
Abaixo seguem as regras e como essa solicitação deve ser feita.
ATENÇÃO ÀS REGRAS:
1. Os acampantes deverão estar inscritos na mesma temporada.
2. A TURMA NR pode ter 2 (dois) ou 3 (três) participantes.
3. A diferença máxima de idade entre o mais novo e o mais velho do grupo, não pode exceder um
ano e meio (18 meses).
4. Quanto à montagem dos quartos e chalés, os acampantes mais velhos de um grupo ficarão na equipe dos acampantes mais novos. Isto é, a idade do acampante mais novo definirá a equipe na qual
serão colocados os integrantes do grupo formado na TURMA NR.
5. Para cada temporada você pode formar 1 (um) grupo. Não é permitido participar de mais de 1 (um)
grupo na mesma temporada. Nenhum acampante pode retirar outro acampante de seu grupo.
6. O acampante que não desejar mais fazer parte de um grupo, pode se retirar a qualquer momento,
inclusive para fazer parte de outro grupo. No entanto, deverá comunicar que está saindo da Turma
NR, no mesmo grupo de WhatsApp em que essa turma foi formada.
7. No caso de cancelamento da inscrição, o acampante é retirado automaticamente do grupo em
que participava.
8. Ficando o grupo com apenas 1 (um) acampante por motivo de cancelamento de inscrição ou por
desistência dos demais, esse grupo é cancelado automaticamente. Neste caso, o acampante fica
habilitado a se inscrever ou formar um novo grupo a qualquer momento.
9. A criação ou qualquer alteração na Turma NR só poderá ser feita através do grupo criado no
WhatsApp. Não serão aceitos e-mails nem mensagens individuais.
10. Todo o procedimento será realizado EXCLUSIVAMENTE pelo WhatsApp e será confirmado pelo nosso
time de atendimento.
11. O NR ACAMPAMENTOS não se responsabilizará pela formação do grupo na TURMA NR, cabendo aos
responsáveis realizarem toda e qualquer alteração.

Para fazer seu PEDIDO DE QUARTO - TURMA NR siga os passos abaixo:
1. Os responsáveis dos acampantes (máximo de 3) devem formar um grupo no WhatsApp e adicionar o
contato do nosso time de Atendimento: (11) 99557-2370, também como participante do grupo.
2. Neste grupo, favor informar o nome completo dos acampantes, data de nascimento e temporada,
que irão frequentar.
3. Nosso time irá confirmar que todos os participantes do grupo estão de acordo com o pedido de
quarto realizado.
4. Os participantes do grupo receberão uma mensagem final, feita pelo nosso time de atendimento,
confirmando que o pedido de quarto foi realizado com sucesso.

FICA CLARO DESDE JÁ, QUE O NR NÃO ESTIMULA A FORMAÇÃO DE GRUPOS, SENDO ESSE
PROCEDIMENTO ACONSELHÁVEL APENAS PARA OS ACAMPANTES QUE NECESSITAREM POR
QUAISQUER RAZÕES, QUE O MESMO OCORRA.

