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MANUAL

ESTE CAMPO DEVE CUMPRIR AS NORMAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DE
MASSACHUSETTS E SER LICENCIADO PELO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE.
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Bem-vindo!
A missão do Martha's Vineyard Boys & Girls Club é fornecer programas de qualidade, educação
e serviços à população jovem de toda a Ilha que os preparará para uma vida saudável e
produtiva por meio de programas desenvolvidos profissionalmente que ajudem a desenvolver
autoestima, habilidades de liderança, valores pessoais e respeito mútuo, em ambientes
divertidos e seguros.
Obrigado por escolher o Camp MV, o acampamento de verão do Martha's Vineyard Boys & Girls
Club! Este verão será repleto de aventuras e oportunidades para os campistas começarem e
desenvolverem relacionamentos ao longo da vida, promoverem suas habilidades de saúde e
vida, aprenderem a trabalhar em equipe, apoiarem seus amigos, crescerem autoconfiança e se
divertirem ao longo do caminho! Os campistas explorarão seus arredores locais,
experimentarão uma variedade de arte, praticarão esportes e interagirão uns com os outros
com segurança.
Este manual foi projetado para informar novos funcionários, membros do clube, voluntários e
pais/responsáveis das políticas e procedimentos do Camp MV. Ele contém regras pelas quais o
Camp MV opera e dicas úteis que tornarão a experiência de todos mais agradável.
Cada funcionário, membro do clube, voluntário e pai/responsável deve revisar este Manual
como condição para participar do Camp MV.
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Informações de contato
Site

www.mvbgclub.org

Facebook

https://www.facebook.com/mvbgclub/

Instagram

@MVBGClub

Telefone

508-627-3303

Fax

508-627-3372

Endereço físico

44 Robinson Road, Edgartown, MA 02539

Endereço de

PO Box 654, Edgartown, MA 02539

correspondência
Martha's Vineyard Boys & Girls Club Tax ID: 04-2104167

Você terminou de se inscrever no Camp MV?
Certifique-se de estar ciente de cada passo necessário para se registrar no acampamento.
•
•
•

Registre-se online aqui. Tenha este manual aberto para que você possa rever as políticas
encontradas aqui enquanto você concorda com elas online.
Baixe e preencha autorização para administrar medicamentos para Campista se seu
filho precisar de medicação durante o dia do acampamento.
Peça ao médico do seu filho para enviar a cópia mais recente dos registros de
imunização e exame físico do seu filho para o Martha's Vineyard Boys & Girls Club.

4

Pessoas para conhecer
Pessoal administrativo

Chris Roberts, Diretor Executivo Interino
Club@mvbgclub.org

Stacey Smith, Diretora da Unidade
Stacey@mvbgclub.org

Meghan Burke, Gerente de Escritório
Danielle Zukowski, Coordenadora de Adesão

meghan@mvbgclub.org

Danielle@mvbgclub.org
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Maria Moreira, Youth Development
Professional

Sara Dario, Coordenadora de
Desenvolvimento
Club@mvbgclub.org

Mary Seveland, Youth Development
Professional, Arte e Jardim
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Boys & Girls Clubs of America
O Martha's Vineyard Boys & Girls Club é um membro fretado do Boys & Girls Clubs of America.
Cada clube local de meninos e meninas é governado e financiado de forma independente,
seguindo as diretrizes e padrões de operação estabelecidos pela organização nacional. De
forma colaborativa, clubes de meninos e meninas atendem mais de 4 milhões de jovens em
mais de 4 mil locais em todo o país e em bases militares dos EUA em todo o mundo.

Características Únicas de um Clube de Meninos e Meninas
•
•
•

Os clubes são de base comunitária e centrados em edifícios.
Os clubes oferecem um lugar seguro e acessível para os jovens durante o horário escolar e
durante o verão.
Os clubes são liderados por profissionais de desenvolvimento de jovens atenciosos, pagos e
treinados.

No Martha's Vineyard Boys & Girls Club, nós fornecemos aos nossos membros um lugar seguro
para passar o tempo durante o verão como uma alternativa estar em casa sozinho. Nossos
campistas têm a chance de brincar, se divertir, rir e aprender. Nós lhes damos oportunidades
para construir novas habilidades que fortaleçam a crença de cada criança de que ele ou ela
pode ter sucesso e receber reconhecimento por realizações pessoais. Promovemos relações
contínuas com adultos e conexões atenciosas com novos amigos em um ambiente positivo,
reforçando um senso de pertencimento, responsabilidade pessoal, civilidade e responsabilidade
cívica. Nós nos esforçamos para trazer programas de mudança de geração que apoiem um
compromisso com a aprendizagem, valores positivos, hábitos saudáveis e altas expectativas de
sucesso como adulto.

Fundado em 1937 como Edgartown Boys Club, hoje, o Martha's Vineyard Boys & Girls Club
atende cerca de 3.000 jovens através de membros e divulgação comunitária em toda a ilha.
Nós fornecemos um lugar seguro e acessível para os jovens durante o horário não escolar e o
verão.
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Expectativas da Equipe

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Funcionários e voluntários passaram por verificações de antecedentes.
Os funcionários são treinados em políticas e procedimentos de acampamento, planos
de emergência, políticas de saúde, conscientização sobre concussão, políticas
disciplinares, prevenção de abuso e negligência.
A equipe do acampamento manterá registros médicos de todas as queixas e
tratamentos do campista e dos funcionários, sob a direção de um médico licenciado.
Os funcionários não terão produtos de tabaco, álcool, maconha ou armas em
propriedade do clube a qualquer momento.
Os funcionários liberarão campistas apenas para seus pais ou responsáveis legais na
hora da coleta da localização do Martha's Vineyard Boys & Girls Club, de acordo com a
lei estadual de Massachusetts.
A equipe proporcionará um ambiente seguro e inclusivo no acampamento e um
programa divertido e interessante de atividades que promovam a comunidade e o
autodesenvolvimento.
Os funcionários são certificados em RCP e primeiros socorros.
A equipe é composta por salva-vidas à beira-mar certificados.
Funcionários, estagiários e conselheiros juniores trabalham juntos dentro de seus
respectivos escopos de treinamento.
Todos os funcionários usarão uma máscara dentro e fora durante o horário do
acampamento.
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Expectativa de Pais e Responsáveis

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Os pais/responsáveis se familiarizarão com informações neste manual, funcionários do
clube, políticas e rotinas do clube.
Os pais/responsáveis estarão familiarizados com os requisitos de inscrição e enviarão
toda a papelada, depósitos e taxas em dia.
Os pais/responsáveis verificarão as atualizações do horário do acampamento
regularmente, a fim de preparar seu campista para atividades.
Os pais/responsáveis não entrarão no prédio do clube até que o regulamento COVID-19
permita. Se o fizerem, os pais/responsáveis usarão uma máscara, e só entrarão no clube
depois do saguão depois de passarem pelas verificações de antecedentes específicas do
Martha's Vineyard Boys & Girls Club. (Formulário de verificação de antecedentes incluído
no pacote de formulário de inscrição)
Os pais/responsáveis usarão uma máscara durante a entrega e a retirada, mesmo do
lado de fora.
Os pais/responsáveis se comunicarão com os funcionários do clube sobre qualquer
mudança de planos para entrega e retirada, ou mudanças no atendimento.
Se solicitados a vir buscar seu filho devido a uma questão disciplinar, os
pais/responsáveis chegarão em 30 minutos.
Pais/responsáveis capacitarão os campistas a embalar tudo o que precisam para acampar
todos os dias.
Os pais/responsáveis nunca terão produtos de tabaco, álcool, maconha ou armas em
propriedade do clube a qualquer momento.
Os pais/responsáveis ajudarão a manter o clube em um espaço seguro e livre de NUT.
Os pais/responsáveis terão o direito de revisar as verificações de antecedentes dos
funcionários, cuidados de saúde, políticas disciplinares e procedimentos de reclamação
mediante solicitação.
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Expectativas dos Campistas

•
•

•
•
•
•
•
•

Os campistas respeitarão a si mesmos, companheiros do clube, funcionários,
voluntários, as instalações e seu ambiente insular.
Os campistas aceitarão consequências por lutar, profanar, intimidar e não atender a
quaisquer outras expectativas estabelecidas no início de cada semana de acampamento,
incluindo:
o Aviso verbal
o Tempo-out, aviso de disciplina escrito
o Reunião com o pai, aviso de disciplina escrito
o Suspensão sem reembolso
o Expulsão sem reembolso
Campistas entrarão e sairão do clube usando seu número de sócio.
Campistas nunca terão produtos de tabaco, álcool, maconha ou armas em propriedade
do clube a qualquer momento.
Campistas ajudarão a manter o clube em um espaço seguro sem nozes.
Os campistas ficarão com a cápsula atribuída o tempo todo.
Os campistas manterão sua velocidade e volume baixos dentro de casa.
Os campistas usarão uma máscara dentro e fora durante o horário do acampamento.
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Saúde e Segurança
Segurança, saúde e bem-estar são prioridades no acampamento, especialmente
durante a pandemia COVID-19. Expectativas, rotinas, horários e preparação são sempre
utilizados para evitar a transmissão do COVID-19 e todas as questões de saúde e segurança e o
Acampamento MV tem planos para lidar com qualquer emergência de saúde e segurança que
possa ocorrer. As perguntas devem ser direcionadas aos funcionários do Martha's Vineyard
Boys & Girls Club. As políticas de acampamento em sua totalidade estão disponíveis para todos
os pais e responsáveis revisarem mediante solicitação.

Triagem e Relatórios COVID-19
Triagem de Membros do Clube e Funcionários
•

•

•

Antes de entrar no prédio após a entrega, os membros do clube pararão em um ponto
de exibição ao ar livre. A equipe de triagem designada fará perguntas aos membros e
pais/responsáveis sobre os sintomas e medirá a temperatura dos membros. O sócio será
proibido de frequentar o clube se apresentar algum sintoma.
A equipe de triagem designada também coletará o Formulário de Atestado de Saúde
completo (cópia impressa ou digital) dos pais/responsáveis antes que o membro entre
no clube. O Formulário de Atestado de Saúde confirmará que o membro do clube está
sem sintomas, e que não houve exposição conhecida ao COVID-19.
Sintomas a serem rastreados para: febre de 100 ou mais, tosse, dor de garganta,
dificuldade para respirar, angústia gastrointestinal, nova perda de paladar ou olfato,
novas dores musculares, fadiga, dor de cabeça, coriza etc.

Monitoramento de Membros e Funcionários do Clube
•

•
•
•

•

Os membros do clube serão monitorados por sintomas acima durante todo o seu tempo
no clube. Termômetros sem contato estão disponíveis para verificar a temperatura é
suspeito de ter febre.
Caso um membro se torne sintomático enquanto estiver no clube, o sócio será
imediatamente isolado na tenda em frente ao prédio.
Os pais/responsáveis ou contato de emergência do membro do clube serão contatados
para retirada imediata.
Caso um funcionário se torne sintomático enquanto estiver no clube, eles vão parar
todos os deveres de cuidado infantil e isolar imediatamente até que possam ir para casa
o mais rápido possível.
Se algum sintoma na equipe ou membros do clube se tornar grave, o 911 será chamado
e o despacho será notificado de que os sintomas do COVID-19 estão presentes.
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Notificação de Casos Confirmados
•

Se o clube for informado de um funcionário ou membro do clube que testar positivo
para COVID-19, ou compartilhar uma casa com alguém que testar positivo, serão
tomadas as seguintes medidas:
o O caso será denunciado ao Departamento de Saúde Pública.
o O clube se conectará com um epidemiologista para discutir os próximos passos.
o O clube implementará seu plano de comunicar com as famílias sobre o caso
positivo, mantendo a privacidade dos indivíduos infectados.
o O clube apresentará um relatório de incidente.

Voltando ao Clube
•

Contatos próximos e pessoas infectadas só podem retornar ao trabalho ou programação
no clube quando liberados por uma autoridade de saúde pública.

Prevenção de Transmissão de COVID-19 (e outras doenças transmissíveis)
Estratégias de design de programas
•
•
•
•
•

Os membros participarão de toda a programação dentro dos pods, que permanecerão
compostos pelos mesmos alunos e funcionários.
Cada pod terá espaço interno e externo designado, que não será compartilhado com
outras cápsulas.
O tamanho dos espaços designados corresponderá ao tamanho do pod.
Os membros e funcionários permanecerão fisicamente afastados e usarão máscaras
sempre que possível, tanto dentro quanto fora de casa.
A limpeza completa e higienização dos espaços e superfícies ocorrerá durante todo o dia
e à noite.

Lavagem das mãos
Os procedimentos de lavagem das mãos são postados em banheiros e em todas as estações de
lavagem das mãos. Se a lavagem das mãos não estiver disponível, o desinfetante para as mãos
será. O uso do desinfetante manual será autorizado pelos pais/responsáveis dos membros do
clube (veja última página do manual).
A equipe garantirá que os campistas lavem as mãos cuidadosamente com sabão líquido e água
corrente quente:
•
•
•
•

Antes de comer refeições e lanches
Depois de usar o banheiro
Após contato com fluidos corporais
Após contato com animais
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Apenas toalhas de papel de uso único e um secador de mão elétrico estão disponíveis para
secar as mãos após a lavagem.

Comunicação e Imunização
Pais/responsáveis e funcionários devem notificar o Clube se eles mesmos ou um campista
podem ter exposto outros a doenças transmissíveis ALÉM DO COVID-19, como sarampo,
rubéola, catapora, tuberculose, meningite ou hepatite A.
Após o registro do acampamento, os registros de imunização do campista e da equipe devem
estar arquivados. Todas as imunizações devem estar atualizadas de acordo com os requisitos
atuais de imunização da Escola de Massachusetts.
2020-2021 Os requisitos de imunização da Escola de Massachusetts podem ser encontrados
aqui:
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations#school-and-camp-requirements...

Proteção contra doenças transmitidas pelo sol e carrapatos
Protetor solar só será aplicado ou fornecido aos campistas com autorização dos
pais/responsáveis que devem ser submetidos no momento da inscrição (veja o fim do manual).
Se assim for, protetor solar com FPS de pelo menos 15 serão aplicados na pele exposta dos
campistas, ou serão fornecidos para auto-aplicação, antes de passar um tempo ao ar livre.
Os funcionários fornecerão aos campistas instruções sobre como realizar suas próprias
verificações de carrapatos depois de passar um tempo ao ar livre, e os pais/responsáveis serão
encorajados a realizar verificações de carrapatos de maior qualidade quando os campistas
voltarem para casa.

Conscientização sobre Alergia
Martha's Vineyard Boys & Girls Club é uma instalação sem nozes.

Lesão leve ou doença
Para todas as lesões ou doenças não emergenciais que ocorrem no acampamento, que não
incluem sintomas COVID-19, existem ordens médicas permanentes que são assinadas pelo
médico do acampamento. Os funcionários são treinados em RCP e Primeiros Socorros, e
atenderão a sangramento leve, queimaduras, mordidas, picadas, entorses, tensões, dor de
estômago na Sala de Primeiros Socorros. Lá, campistas doentes ou feridos podem relaxar e se
recuperar de outros, com acesso a todos os suprimentos de primeiros socorros listados no
American National Standards Institute Z308.1-2015. Se necessário, os pais/responsáveis ou o
contato de emergência serão contatados para pegar campistas doentes ou feridos. Todos os
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incidentes e tratamentos serão registrados em um registro. O registro médico estará sempre à
disposição do Supervisor de Saúde e do Conselho de Saúde mediante solicitação.

Administração de Medicamentos
Se um campista precisar tomar medicamentos prescritos ou sem prescrição regularmente
durante o horário de acampamento, os pais/responsáveis devem preencher a Autorização para
Administrar o Formulário de Medicação no momento do registro e fazer check-in com a equipe
administrativa do Martha's Vineyard Boys & Girls Club.
A medicação prescrita para campistas deve ser mantida em recipientes originais com o rótulo
da farmácia, que mostra a data do preenchimento, o nome e endereço da farmácia, as iniciais
do farmacêutico de enchimento, o número de série da prescrição, o nome do paciente, o nome
do médico prescrito, o nome da medicação prescrita, as instruções de uso e declarações de
advertência, se houver, contidas em tal prescrição ou exigidas por lei , e se comprimidos ou
cápsulas, o número no recipiente. Todos os medicamentos sem prescrição para campistas
serão mantidos nos recipientes originais contendo o rótulo original, que incluirá as instruções
de uso.
A medicação só será administrada por um Supervisor de Saúde ou por um profissional de saúde
licenciado autorizado a administrar medicamentos prescritos. Os medicamentos prescritos para
campistas trazidos de casa só devem ser administrados se for do recipiente original, e há
permissão por escrito dos pais/responsáveis.
Quando não for necessário, os medicamentos devem ser devolvidos aos pais ou responsáveis
sempre que possível. A equipe fará três tentativas de contatar um pai ou responsável para
devolver medicamentos não precisos antes de descartá-los adequadamente.

Cuidados de saúde de emergência
Se houver emergência e um campista precisar de tratamento no hospital, um pai, responsável
ou contato de emergência será chamado depois que o 911 for chamado e o campista estiver
estabilizado. Todos os funcionários são treinados em RCP e primeiros socorros, e alguns são
treinados no tratamento de emergências diabéticas e anafilaxia (uso de epi-caneta). Planos
para aquisição de cuidados de saúde de emergência estão em vigor para viagens de campo fora
da ilha também.
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O que está acontecendo neste verão?

Datas

Tema

Semana 1

28 de junho a 2 de julho

4 de julho

Semana 2

5 a 9 de julho

Exploração Florestal

Semana 3

12 a 16 de Julho

Ilhas e Lagoas

Semana 4

19 a 23 de Julho

Por que água?

Semana 5

26 a 30 de Julho

Nos jogos olímpicos

Semana 6

2 a 6 de agosto

Semana do Tubarão

Semana 7

9 a 13 de agosto

Observadores do Céu

Semana 8

16 a 20 de agosto

Diversão na Fazenda

Natação
Campistas podem ir à praia neste verão para nadar e brincar na areia! Só vamos às praias onde
a água é testada regularmente por segurança, e onde há salva-vidas em serviço. Além disso,
alguns funcionários do Martha's Vineyard Boys & Girls Club são salva-vidas certificados, e há
sempre pelo menos um salva-vidas em serviço por 25 nadadores, juntamente com funcionários
adicionais para cada 10 campistas.
No início do verão ou no início da primeira sessão de acampamento dos campistas, eles serão
classificados com base em sua habilidade de natação. Os não-nadadores terão um colete salvavidas para usar sempre que estiverem na água, e os nadadores com alguma habilidade de
natação precisarão usar um colete salva-vidas se estiverem na água de certas profundidades.

Excursões de campo
Campistas podem ter a oportunidade de fazer algumas excursões locais neste verão. Antes
dessas viagens, o itinerário planejado estará disponível para os pais/responsáveis, que incluirão
planos de emergência para viagens de campo fora da ilha. Kits de primeiros socorros e
informações de saúde, e planos de contingência serão acessíveis aos funcionários toda vez que
saírem do clube.
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Um Dia do Acampamento
Drop-Off
A entrega é das 8h às 9h. Campistas que chegam antes das 8h não serão supervisionados e,
portanto, não poderão estar na propriedade do Martha's Vineyard Boys & Girls Club. Campistas
que chegam depois das 9h não podem ser aceitos no prédio para acampar naquele dia, a
menos que os planos sejam feitos com antecedência.
Os pais/responsáveis dos campistas inscritos que não chegarem ao acampamento até as 9h
receberão um telefonema. Os pais/responsáveis devem ligar para o escritório se o campista
não estiver planejando ir ao acampamento devido a doenças ou mudanças de planos. Os
reembolsos não são possíveis para dias perdidos não planejados após o registro. Campistas que
não chegarem ao acampamento não serão check-in e não estarão na lista de emergência para
esse dia.
Manhã
O dia começará com algumas opções de atividades de pod enquanto espera que todos
cheguem. Às 9h a diversão realmente começa com um check-in de pod e alguma atividade de
movimento ao ar livre ou interior. A programação do dia para cada grupo está estabelecida, e a
manhã incluirá um bloco de atividades mais longo para um projeto de arte, experimento
científico, torneio esportivo ou excursão local!
Almoço
Certifique-se de que todas as alergias alimentares e restrições alimentares sejam comunicadas
durante o registro do acampamento. Se os campistas não estiverem interessados no almoço no
cardápio, envie um almoço SEM NOZES com eles que não requer aquecimento ou preparação, e
isso não é perecível.
Algum tempo livre ao ar livre e tempo de silêncio seguirão o almoço.
Tarde
Outro bloco de atividades mais longos para arte, ciência, esportes ou exploração acontecerá à
tarde. Limpeza e reflexão acontecerão antes da retirada.
Pick-up
A coleta é das 16h às 17h. Os pais/responsáveis devem verificar os campistas pessoalmente em
frente ao Clube e devem ter documento de identificação com foto neles para confirmar sua
presença na lista de coleta autorizada. Os pais/responsáveis não são permitidos dentro de casa
durante os horários de retirada e entrega, e devem estar usando uma máscara.
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Traga para o Acampamento Todos os Dias
Se você precisar de assistência para adquirir qualquer um desses itens, envie um e-mail para o
Office@mvbgclub.org ou ligue para 508-627-3303.
Traga uma mochila todos os dias cheia de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copos de água reutilizáveis NÃO estão disponíveis e hidratação é muito importante
Máscaras extras
Almoço- se campista não está interessado em fornecer almoço
Protetor solar- aplique protetor solar antes do acampamento e reaplique ao longo do
dia! Protetor solar só é fornecido no acampamento, se necessário.
Maiô
Toalha
Hsa
Troca de roupas, incluindo roupas íntimas
Tênis- Campistas só poderão jogar na academia ou esportes ao ar livre enquanto usam
tênis, mas sandálias são permitidas para algumas atividades.

Por favor, note que objetos de valor, cartões de troca, dinheiro, brinquedos de praia e armas
NÃO estão nesta lista. Lembre-se também que todos os alimentos que contenham NOZES não
são permitidos no acampamento.
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Políticas de Autorização durante o Registro
Quando você registrar seu filho para o acampamento on-line, você será solicitado a concordar
ou autorizar as seguintes políticas. Por favor, revise-os aqui antes de terminar de se registrar
online.
Política de desinfetante manual
Quando autorizado pelos pais/responsáveis, o desinfetante para as mãos será usado quando a
lavagem das mãos não estiver disponível no clube.
Uma quantidade do tamanho de um centavo de vários desinfetantes de mãos aprovados pela
FDA, contendo pelo menos 60% de álcool, serão usados apenas em mãos. O desinfetante
manual será sempre armazenado em locais inacessíveis aos membros do clube e só será usado
quando supervisionado pelos funcionários.
Esta política será fornecida aos pais/responsáveis mediante inscrição online para programação
do clube para que eles possam autorizar o uso para seus membros do clube. Observe em
formulário de registro on-line se seu filho tem uma alergia ou condição médica que exija uso
especial de desinfetante para as mãos.

Política de protetor solar
De acordo com a Food and Drug Administration (FDA), a exposição solar pode causar
queimaduras solares, envelhecimento da pele, danos nos olhos e câncer de pele.
Portanto, os funcionários do Martha's Vineyard Boys & Girls Club aplicarão um produto
protetor solar da SPF-15 aos campistas, quando estarão jogando fora, especialmente durante
os meses de junho a agosto e entre os horários diários das 8h às 17h, com permissão dos
pais/responsáveis.
Protetor solar pode ser aplicado à pele exposta, incluindo, mas não se limitando ao rosto, topos
das orelhas, nariz e ombros, braços e pernas nus. As etiquetas do protetor solar estão
disponíveis para os pais/responsáveis verificarem.
Esta política será fornecida aos pais/responsáveis mediante inscrição online para programação
do clube para que eles possam autorizar o uso para seus membros do clube. Observe em
formulário de registro online se seu filho tem uma alergia ou condição médica que requer uso
especial de protetor solar.
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Política de Dispositivos Eletrônicos Pessoais
1. Para que os membros do clube usem dispositivos eletrônicos pessoais e a rede Wifi
Martha's Vineyard Boys & Girls Club, os membros e seus pais/responsáveis devem
concordar com esta política, que pode ser vista na íntegra a pedido. Este é considerado
um acordo legalmente vinculativo.

2. Os membros assumirão total responsabilidade por seus dispositivos. Conforme
orientado pela equipe, os membros manterão seus dispositivos com eles, ou
dispositivos serão colocados em seus pertences pessoais. Os membros não podem
emprestar seus dispositivos a qualquer outro membro ou funcionário do Clube. O Clube
não é responsável pela segurança dos dispositivos ou perda/dano/roubo de um
dispositivo de propriedade pessoal.

3. Os membros são responsáveis pelo cuidado adequado de seus dispositivos pessoais,
incluindo quaisquer custos de reparo, substituição ou quaisquer modificações
necessárias para usá-los no Clube.

4. Os membros só devem usar seus dispositivos para acessar serviços, redes ou arquivos
relevantes para programas sancionados pelo Clube. Os membros devem usar apenas os
recursos de seus dispositivos, incluindo, mas não se limitando a, tirar ou transmitir
fotos, vídeos, informações de localização ou outros recursos de acordo com os
programas.

5. Os membros não podem usar seus dispositivos para gravar, transmitir ou postar fotos,
vídeos ou outras informações sobre ou sobre uma pessoa ou pessoas no Clube. Nem
qualquer imagem, vídeo ou outras informações gravadas no Clube podem ser
transmitidas ou postadas a qualquer momento sem a permissão expressa dos
funcionários do Clube.

6. Os membros devem usar a rede sem fio segura do Clube. Não é permitido o uso de
conexões sem fio celular (por exemplo, 3G, 4G).

7. O Clube reserva-se o direito de inspecionar o dispositivo pessoal de um membro. Os
pais/responsáveis serão notificados e autorizados a estar presentes antes de qualquer
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inspeção. Os pais/responsáveis são livres para se recusar a permitir que os funcionários
do Clube inspecionem um dispositivo; no entanto, esse membro pode ser impedido de
trazer dispositivos pessoais para o Clube no futuro. Essa decisão ficará a critério do
Clube.

8. Os membros devem atender aos pedidos da equipe para desligar ou desligar os
dispositivos quando solicitados. O não cumprimento pode fazer com que o membro seja
proibido de trazer dispositivos pessoais no futuro.

9. Violações de quaisquer políticas do Clube, procedimentos administrativos ou regras do
Clube envolvendo o dispositivo pessoal de um membro podem resultar na perda de uso
do dispositivo no Clube e/ou em ações disciplinares.

Suposição do Risco e Renúncia de Responsabilidade Relativa ao COVID-19
O novo coronavírus, COVID-19, foi declarado uma pandemia mundial pela Organização Mundial
da Saúde. O COVID-19 é extremamente contagioso e acredita-se que se espalhe
principalmente do contato de pessoa para pessoa. Como resultado, governos federais,
estaduais e municipais e órgãos federais e estaduais de saúde recomendam o distanciamento
social e, em muitos locais, proibiram a congregação de grupos de pessoas.
Martha's Vineyard Boys & Girls Club ("Clube") colocou em prática medidas preventivas para
reduzir a disseminação do COVID-19; no entanto, o Clube não pode garantir que você ou seu
filho(ren) não serão infectados com COVID-19. Além disso, participar do Clube pode aumentar
o risco do seu filho e do seu filho de contratar o COVID-19.
Ao concordar com esta renúncia, reconheço a natureza contagiosa do COVID-19 e
assumo voluntariamente o risco de que meu filho(ren) e eu possamos ser expostos ou
infectados pelo COVID-19 ao comparecer ao Clube e que tal exposição ou infecção pode
resultar em lesões pessoais, doença, incapacidade permanente e morte. Entendo que o risco de
ser exposto ou infectado pelo COVID-19 no Clube pode resultar das ações, omissões ou
negligência de mim e de outros, incluindo, mas não se limitando a, funcionários do Clube,
voluntários e participantes do programa e suas famílias.
Concordo voluntariamente em assumir todos os riscos anteriores e aceitar a
responsabilidade exclusiva por qualquer dano ao meu filho(ren) ou a mim mesmo (incluindo,
mas não se limitando a, lesão pessoal, incapacidade e morte), doença, dano, perda,
reivindicação, responsabilidade ou despesa, de qualquer tipo, que eu ou meu filho(ren) possa
experimentar ou incorrer em conexão com a presença do meu filho (ren) no Clube ou
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participação na programação do Clube ("Reclamações"). Em meu nome, e em nome dos meus
filhos, eu libero, convênio para não processar, dispensar e manter inofensivo o Clube, seus
funcionários, agentes e representantes, de e dos Sinistros, incluindo todos os passivos,
reivindicações, ações, danos, custos ou despesas de qualquer tipo decorrentes ou relacionados
a ela. Entendo e concordo que esta liberação inclui quaisquer Reivindicações baseadas nas
ações, omissões ou negligência do Clube, de seus funcionários, agentes e representantes, seja
uma infecção pelo COVID-19 antes, durante ou após a participação em qualquer programa do
Clube.

Imunização e Exame Físico
Escolha uma destas três opções no formulário de registro online:
! Os registros de imunização e exame físico do meu campista serão enviados para o
Martha’s Vineyard Boys & Girls Club
! Vou enviar uma declaração assinada afirmando que meu trailer está bem de saúde e
que tenho objeções religiosas à imunização e / ou exame físico, e entendo que, se um
ou mais casos de doença transmissível ou evitável por vacina estiverem presentes, meu
não vacinado o campista não poderá participar do acampamento.
! Vou enviar uma certificação assinada pelo médico dos campistas afirmando que as
imunizações são clinicamente contra-indicadas para este campista, e entendo que se
um ou mais casos de doença transmissível ou evitável por vacina estiverem presentes,
meu campista não vacinado não poderá comparecer ao acampamento .
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