
YMCA OF MARTHA’S VINEYARD 

MELHOR VERÃÃ O DE TODOS 
Camp Terra Mare 



Experimente o melhor do verão no Martha's Vineyard, repleto de 

novas e emocionantes aventuras! Nosso foco na diversão filosofia 

ajuda a criar autoconfiança, desenvolver liderança habilidades e 

incentivar o trabalho em equipe sob a orientação de funcionários 

treinados e atenciosos. 

Estamos atentos às necessidades da juventude de hoje. Todos os 

dias modelamos e instilamos os quatro valores centrais do Y:  

carinho, honestidade, respeito e responsabilidade. Como um 

acampamento licenciado, procuramos oferecer aos nossos  

campistas experiências de verão seguras e envolventes que  

constroem a comunidade e fazem memórias que durarão a vida  

inteira. 

BEM-VINDA!  
para o mais acessível da ilha, acampamento 
de aventura com tudo incluído e de dia inteiro 

“A YMCA não é apenas uma comunidade, mas uma extensão de nossa família em muitos aspectos. A equipe 

do Y se preocupa genuinamente com as crianças e dedica um tempo para ouvir e conhecer nossa família,  

filhos, promover a comunidade e os valores todos os dias. Eles supervisionam as crianças extremamente bem 

e se comunicam regularmente. Y deles experiência foi nada menos que impressionante. A equipe trabalha  

arduamente para criar um ambiente memorável, divertido e divertido. experiência envolvente para crianças de 

todas as idades e incentiva experiências positivas e construção derelacionamentos. É honestamente o melhor 

programa da ilha. " 2018 Pai do Acampamento, Y TO ALL Destinatário da Ajuda 



DATAS E TEMAS 

Semana 1: Junho 29 - Julho 3  |  ESPAÇ O SIDERAL  
Decolar em um verão cheio de diversão! Número infinitode  

galáxias e possibilidades aguardam! 

TODO O ACAMPAMENTO - Exploração de Guerra nas Estrelas 

 

Semana 2: Julho 6 - 10  |  É LEGAL SER GENTIL 

Polvilhe bondade como confete no acampamento! Explorar  

o que significa ser gentil em nossa comunidade da ilha. 

TODO O ACAMPAMENTO - Caminhões Acampamento Terra Mare  

 

Semana 3: Julho 13 - 17  |  TERRA MARE TEM TALENTO 
Uma semana comemorando a criatividade e os talentos dos 

campistas! 

TODO O ACAMPAMENTO - Show Anual de Talentos 

 

Semana 4: Julho 20 - 24  |  SEMANA PIRATA 
Ahoy, campistas! Junte-se a nós em uma aventura cheia de 

vestir-se, chapéus de pirata e mistério! 

TODO O ACAMPAMENTO - Caça ao Tesouro 

 

Semana 5: Julho 27 - 31  |  SEMANA DO TUBARÃO 
Mergulhe na descoberta subaquática de todas as coisas de  

tubarão! 

TODO O ACAMPAMENTO - Ilha da Amity Adventura 

 

Semana 6: Agosto 3 - 7  |  SEMANA ESPIRITUAL 
Participe da competição amigável entre nosso acampamento 

unidades! Quem está disposto a criar alguma equipe? 

TODO O ACAMPAMENTO - Jogos Olímpicos de Verão e  

Curso de Obstáculos 

 

Semana 7: Agosto 10 - 14  |  SEMANA SUPER HEROI 
Existe um super-herói em todos nós e no Acampamento da  

Mãe Terra vai lhe dar a coragem de colocar a capa! 

TODO O ACAMPAMENTO - Super-heróis (campistas) vs.  

Hooligans (conselheiros) 

 

Semana 8: Agosto 17 - 21  |  CARNAVAL DO CAMP 
Comemore o final do melhor verão de todos os tempos com 

jogos, músicas e folia! 

TODO O ACAMPAMENTO - Celebração Anual do Carnaval! 

Os temas semanais influenciam uma variedade de atividades  

durante cada sessão. Celebramos o final de cada semana com 

um Evento temático TODO O ACAMPAMENTO, unindo todos  

os funcionários e campistas juntos em uma experiência  

inesquecível. 



ATIVIDADES E VIAGENS DE CAMPO 

Tiro com Arco 

Artes e Ofícios 

Canções de 

Acampamento 

Conexão campista 

Ciência da Curiosidade 

Cerimônia de Bandeira 

Bola GAGA 

Patinagem no Gelo 

  

Amigos de Leitura 

Esportes e Jogos 

Natação 

Consolidação de 

Equipe 

Todos os Campos 

Temáticos! 

Contas de Valor 

Yoga e Atenção Plena 

 

ATIVIDADES DIÁRIAS E SEMANAIS VIAGENS DE CAMPO 

Navios Altos do Black 

Dog 

Boliche 

Felix Neck  

Island Spirit Kayak 

Misty Meadows 

Caminhadas 

State Beach 

Fiel ao nosso nome "Terra Mare", os campistas exploram o melhor de 

“Terra e Mar” que nossa ilha tem a oferecer. Nosso objetivo é fornecer 

atividades de desenvolvimento apropriadas e enriquecedoras que criam 

memórias positivas e duradouras. Nossa equipe fornecerá seu filho com 

um verão emocionante e gratificante, cheio de novos amigos e novas 

experiências. 

“Ele não apenas tem a oportunidade de realizar atividades para as quais não posso levá-lo enquanto 

trabalho, mas sei que ele está seguro. Quando meu filho me vê confiante em seu ambiente, sei que ele 

também se sente confiante. ” 2019 Pai do Acampamento 

E MUITO MAIS! 



 SEGUNDA-FEIRA TERÇA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

8:00 am        Programa Opcional 
de Manhã 

Programa Opcional 
de Manhã 

Programa Opcional 
de Manhã 

Programa Opcional 
de Manhã 

Programa Opcional 
de Manhã 

9:00 am    Registro Diário,  
Círculo da Manhã 

Registro Diário,  
Círculo da Manhã 

Registro Diário,  
Círculo da Manhã 

Registro Diário,  
Círculo da Manhã 

Registro Diário,  
Círculo da Manhã 

9:45 am Orientação Navios altos do 
Black Dog  

State Beach!!!  Nado Recreativo Ciência da  
Curiosidade 

10:15 am Lanche     

10:30 am Artes e Ofícios     

10:45 am  Lanche no Barco Lanche na Praia Lanche Lanche 

11:00 am     Jogos e Esportes Tiro com arco 

11:30 am Habilidades do 
Acampamento 

    

12: 00 pm  Almoço Almoço Almoço na Praia Almoço Almoço 

12:30 pm Conexão Campista Conexão Campista Conexão Campista Conexão Campista Conexão Campista 

1:00 pm Diário/Leitura Nado Recreativo  Artes e Ofícios TODO O 
ACAMPAMENTO 

1:30 pm  Jogos e Esportes     

2:00 pm  Lanche  Lanche  

2:15 pm Lanche Consolidação de 
Equipo 

 Patinagem no Gelo  

2:30 pm  Nado Recreativo Ioga Lanche   

2: 45 pm    Amigos de Leitura   

3:30 pm Recuperação de 
Campista 

Recuperação de 
Campista 

Recuperação de 
Campista 

Recuperação de 
Campista 

Recuperação de 
Campista 

4:00 pm  Pegar Pegar Pegar Pegar Pegar 

4:00 pm 

5:15 pm  

Programa Opcional 
da Tarde 

Programa Opcional 
da Tarde 

Programa Opcional 
da Tarde 

Programa Opcional 
da Tarde 

Programa Opcional 
da Tarde 

UMA SEMANA NO ACAMPAMENTO 
Cada semana do Camp Terra Mare é embalada com uma grande  

variedade de atividades emocionantes, tornando-o uma experiência 

com tudo incluído! Os campistas podem tirar proveito de todo o  

campus em Y, bem como de incríveis excursões fora do local. 

Toda quarta-feira, todo o acampamento vai para State Beach, onde 

temos salva-vidas certificados na equipe para garantir a segurança de 

todos os campistas. Todas as outras viagens de campo semanais 

estão espalhadas por diferentes faixas etárias durante o verão.  

Esperamos que, se o seu campista estiver conosco o verão inteiro, 

eles participem de todas as excursões oferecidas. 

Terminamos a cada semana com um estrondo em nossa atividade ALL 

CAMP temática, em que todos no Camp Terra Mare comemoram uma 

semana memorável juntos!  

Cada campista leva para casa uma camiseta comemorativa e amizades 

que duram a vida inteira. 

CRONOGRAMA DA AMOSTRA 



Custo Semanal do Programa 

YMCA dos membros MV |  $270 

Público  |  $325 

Taxa de Inscrição Única | $15 

Desconto de Irmão de $15/criança/semana 

(não aplicável a outros subsídios ou  

assistência financeira) 

Acesso para Todos 

Assistência Financeira, 

Subsídios de Terceiros, 

Planos de Pagamento 

CADASTRO 
Horas 

Segunda-feira - Sexta-feira |  9am - 4pm 

Cuidados estendidos opcionais 

Manhã, 8 - 9am  |  $30/semana  

Tarde, 4 - 5:15pm  |  $40/semana 

Ambos AM & PM  |  $60/semana  

O Registro é Aberto 

YMCA dos membros MV | 3 de fevereiro 

Y After School Participantes | 3 de fevereiro 

Público | 2 de Março 

COMO REGISTRAR  
As semanas do acampamento serão preenchidas, registre-se com antecedência para  
reservar seu lugar! 
Entre on-line ou faça uma parada no Y para o pacote de registro do acampamento e envie: 

 Visita:  YMCA de MV Balcão de Serviços para Membros 
 O Email:  camp@ymcamv.org 
 Enviar:   Attn: Lindsay Webster,  
   111R Edgartown VH Road, Vineyard Haven, MA 02568 

Você receberá uma confirmação por email assim que seu registro for processado. 

 

  

“Minha filha acorda de manhã animada para ir ao acampamento. Quando a pego, ela está cheia de  

sorrisos e histórias para contar sobre seu dia. Ela estabeleceu relações duradouras com seus colegas 

campistas e mantém contato com eles durante todo o ano. Ela está sempre aprendendo algo novo ou  

desafiando-se a tentar algo diferente no acampamento. AMAMOS ACAMPAR TERRA MARE! 

2019 Pai do Acampamento 

Pinkletinks E 

Quahogs  

Idades: 4.5 - 6 

Razão: 1:5  

Lobsters E 

Bonitos 

Idades: 7 - 9 

Razão: 1:10  

Piping Plovers 

Idades: 8 - 10 

Razão: 1:10  

Ospreys 

Idades: 9 - 12 

Razão: 1:10  

UNIDADES  
DE IDADE 



LÍDERES DA JUVENTUDE 
13 a 15 Anos 
Um programa divertido e educativo para os jovens experimentarem acampamento de verão enquanto criam e  
ajudam conselheiros e campistas com atividades diárias. Os participantes aprenderão sobre a missão da YMCA, 
além de obter informações e experiências valiosas. A participação exigirá permissão dos pais/responsáveis e a 
conclusão de treinamentos on-line antes da participação. 

“O acampamento ajudou meu filho a criar um senso do mundo" real ": confiança, diversidade, praticidade, 

resolução de problemas e adaptação.” 2019 Pai do Acampamento 

COMO REGISTRAR 
YMCA de MV Membros  |  $85/semana, Público  |  $110/semana 
Formulário de inscrição disponível em nosso site e na Recepção, enviar:   
  
 Visita:  YMCA of MV Member Services Desk 
 O Email:  camp@ymcamv.org 
 Enviar:   Attn: Lindsay Webster,  
   111R Edgartown VH Road, Vineyard Haven, MA 02568 

Registre-se 1 semana antes do início da sua experiência. 
Você receberá uma confirmação por email assim que seu registro for processado. 

Questões: Jessey Powell, Diretor Assistente do Campo, jmyers@ymcamv.org  



NOSSA EQUIPE E VALORES 
Aproveitamos ao máximo nossa oportunidade de influenciar positivamente a vida de nossos campistas. 

Tudo o que fazemos no acampamento é guiado pela firme convicção de que todas as crianças precisam de 

amor e conexão, oportunidades de realização e somos responsáveis pelas crianças que lideramos.  

Enfatizamosconstrução de caráter por meio de atividades intencionais que permitem que os campistas 

cresçam e prosperem em um ambiente holístico onde promovemos o aprendizado socioemocional e o amor 

próprio. A equipe de liderança do acampamento é composta por profissionais dedicados à missão do Y, 

onde construímos crianças fortes, famílias fortes e comunidades fortes. 

Tara Dinkel, Diretor do Programa de Acampamento e Depois da Escola 
ext. 117      tdinkel@ymcamv.org 
Tara trabalha na equipe Y há 6 anos e se formou em Educação Infantil e paixão por 
criar um lugar seguro e divertido para os jovens explorarem e crescerem. Tara adora 
absolutamente dias de verão e praia e está ansiosa por mais um ano fantástico no 
Acampamento Terra Mare! 

Jessey Powell, Diretor Assistente do Programa Camp e Depois da Escola 
ext. 125     jmyers@ymcamv.org 
Jessey é formada em Desenvolvimento Infantil e Familiar e este será o seu10o verão 
no Camp Terra Mare! Jessey acredita que a oportunidade de trabalhar com nossos  
jovens é esclarecedora e gratificante. Ela acredita firmemente que as crianças se  
tornarão o que você é; então seja o que você quer que eles sejam. Eles dizem que os 
jovens de hoje são os líderes de amanhã e ela agradece que participemos do  
desenvolvimento deles. 

Paige Nitardy, Diretor Assistente do campo de verão 
ext. 125     paige@ymcamv.org 
Este será o terceiro verão de Paige no Camp Terra Mare, mas ela faz parte da nossa 
família Y desde que abrimos em 2010. O entusiasmo e o sorriso de Paige são  
contagiosos no acampamento e ela mantém um olhar extra especial nos nossos 

Kelly Neadow, Diretor Sênior de Programa 
ext. 115     kelly@ymcamv.org 
Kelly está no Y desde a abertura em 2010 e ama o acampamento de verão desde 
1990. Kelly cresceu no acampamento e credencia grande parte de seu caráter, 
paixão egosto do tempo que passou tanto como campista quanto como membro da 
equipe. Ela realmente se importa com todos os campistas e quer que todos gostem 
tanto do acampamento quanto ela! 

Lindsay Webster, Registrador de Acampamento e Coordenador de Associação 
ext. 111     lwebster@ymcamv.org 
Lindsay está com a Y desde 2015 e geralmente você pode encontrá-la no Balcão de 
Serviços para Membros! Ela adora ver os rostos sorridentes de todas as famílias e  

crianças que entram. Ao interagir com Lindsay, não seja tímido, é o favorito! 

Nina Kiendzior, Diretor de Operações 
ext. 112     nlombardi@ymcamv.org 
Nina está no Y desde a abertura em 2010. Ela tem uma paixão pela juventude 
desenvolvimento e um cuidado genuíno com os jovens em nossos programas. Ela 
mantém nossa equipe na vanguarda de nossa indústria, ensinando-nos a sempre 
nos esforçar para apoiar todas as necessidades em evolução das crianças sob  
nossos cuidados. 

 

CONHEÇA NOSSA EQUIPE DE LIDERANÇA 



NOSSA PROMESSA 

Requisitos do Acampamento: 

• Licenciado pelo MA 

Departamento de Saúde  

Pública e Conselho Local de 

Saúde 

• Proporção pessoal/criança de 

1:5 por 6 anos ou menos,  

1:10 por 7 anos e acima 

Requisitos do Pessoal: 

• Primeiros Socorros/RCP e/ou 

Certificado Lifeguard 

• Treinamentos em: segurança, 

desenvolvimento da juventude, 

inclusão, prevenção de abuso 

infantil, supervisão, programa 

implementação, Y Missão 

• Emprego detalhado aplicações, 

verificações de referência,  

informações sobre registros 

criminais (CORI) e registro de 

criminosos sexuais Verifi-

cações de informações (SORI) 

 

• Conformidade com nossos 

Código de Conduta Y Políticas 

de prevenção de abusos 

• Repórteres obrigatórios por lei 

de suspeitas de abuso infantil. 

• Proibida de ser individual com 

qualquer criança, todas as  

interações devem ser  

observáveis 

• Proibido entrar em contato 

com jovens fora do Y, incluindo 

mídias sociais 

QUALIDADE, PROTEÇÃO E INCLUSÃO 
Contratamos modelos positivos escolhidos por sua experiência em trabalhar com crianças, entusiasmo, 

conhecimento e natureza afetiva. Nosso maior patrimônio é a confiança que os cuidadores depositam em nós 

e somoscomprometida em fornecer um ambiente seguro combinado com programação de qualidade. 

Apoiamos um ambiente de acampamento tradicional que é acolhedor para TODOS os campistas. Por meio de 

parcerias com famílias e sistemas de apoio identificados, os campistas com desafios de desenvolvimento ou 

outros terão a oportunidade de ter uma experiência bem-sucedida no acampamento. Informe-nos ao  

registrar-se, se desejar acessar os apoios de inclusão dentro de nossas taxas padrão de funcionários. 

Oferecemos assistência financeira, aceitamos terceirossubsídios e planos de pagamento para garantir que  

TODOS as crianças possam participar do acampamento. Trabalhamos com as famílias, aprendendo sobre suas 

necessidades para garantir uma experiência de acampamento bem-sucedida para todos os campistas. 

 COMO ENTREGAMOS A NOSSA PROMESSA 



INFORMAÇÃO UTIL 
PARA SE INSCREVER NO CAMP 
Visita:     www.ymcamv.org/camp  
Ligar:      (508) 696-7171 ext. 0 
O Email:  camp@ymcamv.org  

Embora o registro seja para dias  
inteiros/semanas inteiras, você pode 
registre seu filho durante a semana 
inteira e participe dos dias/horários 
que funcionam de acordo com sua 
programação. 

Requisitos de Registro 
O formulário de inscrição deve ser 
preenchido e enviado antes do início 
do acampamento de seu filho sessão, 
incluindo os registros médicos e de 
imunização atuais, assinados e  
datados por um médico e, se 
aplicável, a “autorização para  
administrar medicamentos” e  
Formulários "Sobre mim". 

Confirmação de Registro 
Um email de confirmação será ser 
enviado assim que o campista o  
registro foi processado. 

Depósito 
É cobrada uma taxa de inscrição não 
reembolsável de $15 e um depósito 
de $25 por semana. Exigido para  
cada criança no momento da  
inscrição. A taxa de depósito de $25 
é aplicada às taxas totais do 
acampamento. O saldo restante é 
devido duas semanas antes do início 
da sessão de acampamento de seu 
filho. As inscrições não serão  
realizadas após a data de  
vencimento sem pagamento integral. 

Politica de Reembolso 
Um reembolso total, menos os $15 
taxa de registro não reembolsável e 
depósito de $25 por semana, é  
concedido para famílias de 
acampamento que cancelam por  
escrito duas semanas antes da 

sessão de acampamento de seu  
filho. Nenhum crédito será emitido se 
menos de 2 semanas de 
|antecedência é fornecida antes do 
início do acampamento. Aplicam-se 
exceções médicas, consulte o  
Manual da Família para obter mais 
informações. política completa. 
Depósitos não são transferíveis e 
não são concedidos reembolsos por 
demissão, falta de comparecimento, 
ausência ou dias de ausência do  
participante. 

Composição e Descontos 
YMCA de membros da família MV 
receba a tarifa com desconto para 
associados do acampamento. Irmão 
$15 Os descontos não se aplicarão 
se outros subsídios forem  
fornecidos. 

Assistência Financeira & 
Planos de Pagamento 
Queremos que todos sejam capazes 
de participar do acampamento e vai 
trabalhar com você para tornar isso 
possível. Nós convidamos você a  
solicitar assistência financeira.  
Também aceitamos 3 Subsídios e 
planos de pagamento de terceiros. 
Por favor, fale com o nosso 
acampamento Registrador para  
estabelecer um plano de pagamento 
ou solicitar subsídios. 

Ausências 
Informe-nos antes das 9:00am se 
seu filho estiver ausente do 
acampamento naquele dia. 

Licença de Acampamento 
Para garantir qualidade e segurança, 
nosso acampamento é licenciado pela 
MA e Conselhos Locais de Saúde. 

Pais como Parceiros 
Por favor, consulte o Manual da 
Família www.ymcamv.org-camp-terra
-mare para políticas de  

acampamento completo. Como nosso 
proteção de parceiros, informe-nos 
se você tiver alguma preocupação de 
os funcionários violarem nossas  
políticas. 

LISTA DE EMBALAGEM 
Por favor, traga: 

• Mochila 
• Fato de banho e toalha 
• Almoço e bebida 
• 2 lanches adicionais 
• Protetor solar 
• Chapéu e/ou proteção solar 
• Garrafa de agua 
• Repelente de insetos 
• Mude as roupas 
Por favor, use: 
• Clima sustentável e 
• roupas confortáveis 
• Sapatos fechados para  

atividades ao ar livre 
Por favor, deixe em casa: 
• Pertences pessoais e/ou 
itens valiosos 
• Dispositivos eletrônicos (MP3 

players, telefones celulares, 
Tablets, Jogos) 

• Cromos 
• Armas (reais ou falsas) 
• Dinheiro 
• Joalheria 
• Heelys 

Unidades de Acampamento e  
Proporções 
A fim de manter a equipe para taxas 
de campista para o mais alto nível de 
segurança, as unidades de 
acampamento são reorganizado a 
cada semana e as designações das 
unidades são feitas com base no 
número total de campistas e em suas 
idades. Para a maioria dos campistas 
registrados por várias semanas, isso 
provavelmente significa que  
permanecerão na mesma unidade, 
mas não garantidos. 

“Interação social com outras crianças. Fazendo amigos. Aprendendo 

que ele tem um talento. Apenas aprendendo o que é um talento. 

Ganhar confiança para estar em um novo ambiente e ser capaz de lidar 

com diferentes situações. Se preparando para o jardim de infância. 

Aprendendo a ser uma criança brincalhona. ” 

2019 Pai do Acampamento 



MAIS PARA EXPLORAR 

 Clínica de Basquete Juvenil 

Idades 13 - 19 | Julho 27 - 31 | 9am - 2pm  

$200/semana | Assistência Financeira disponível 

Um programa intensivo de música e performance de uma 

semana no Alex's Place. Aprenda os meandros da indústria 

da música com os melhores artistas da ilha! Melhore suas 

habilidades de palco e participe de uma apresentação final 

ao vivo. 

Teen Adrenaline Music Project (AMP) 

Idades 8 - 12 | 9:00am - 11:00am 

Julho 6-10 | Julho 20-24 | Agosto 3-7 | Agosto 24-28   

YMCA dos membros MV | $125/sessão, Público | $150/sessão 

O basquete foi inventado pelo Y e temos sorte de ter um  

herói da cidade natal para transmitir suas habilidades. Um 

abrangente clínica de uma semana ministrada pelo Coach Asil 

Cash, que enfatiza a participação, o desenvolvimento de  

habilidades, a saúde e o bem-estar. Cada criança receberá 

instruções sobre passes, defesa, rebote e outros  

fundamentos do jogo. 

Aulas de Natação 

Maximize seu jogo de hóquei enquanto se diverte e conhece 

novos amigos em uma de nossas clínicas de hóquei! Você 

aprimorará suas habilidades mental e fisicamente com  

instruções dentro e fora do gelo. Para mais informações, 

consulte o nosso site 

www.mvarena.com/hockey/mv-hockey-camp/  

mais aventura na ilha aguarda este 

verão, escolha a sua… 

Clínicas de Hóquei 

LIÇÕES DO GRUPO 

Idades 6 meses+  |  Julho 29 - Agosto 21     

Membro  | $11-$13/lição, Público | $16-$18/lição 

Você está aqui por um dia, uma semana ou o verão inteiro? 

Inscrições abertas durante todo o verão, a partir de 8 de 

junho 

LIÇÕES PRIVADAS E SEMI-PRIVADAS 

Se você se sentir mais à vontade com o one-on-one ou 

aulas particulares. 

Registre-se com pelo menos 1 semana de antecedência. 

Contato: Denise McCann para preços e disponibilidade; 

denise@ymcamv.org  

http://www.mvarena.com/hockey/mv-hockey-camp/


YMCA  OF MARTHA’S VINEYARD 
Swartz Family Facility      Noepe Aquatics Center 

Home of Alex’s Place       Martha’s Vineyard Ice Arena 

111R Edgartown Vineyard Haven Road 

Vineyard Haven, MA 02568 

508 696 7171   www.ymcamv.org 

MUITO MAIS… 

É nossa missão fortalecer nossa comunidade insular, melhorando a qualidade de vida das  

crianças, indivíduos e famílias e ajudando os membros da nossa comunidade a alcançar seu  

potencial máximo através do desenvolvimento do corpo, mente e espírito. 

Como instituição de caridade local 501 (c) 3, trabalhamos todos os dias para atender às  

necessidades locais da Ilha e garantir que todas as pessoas são bem-vindas e ninguém se 

afasta devido à incapacidade de pagar. 

“Meu filho aguarda com expectativa esse acampamento todo verão - ele vem de 5 a 6 anos e se diverte 

todos os anos. Realmente o faz feliz, ele se diverte e volta para casa cansado. Ele até quer ser  

conselheiro quando ficar mais velho.” 2019 Pai do Acampamento 

Se você deseja patrocinar uma criança através do acampamento, ligue ou visite nosso site: 

www.ymcamv.org/contribute   

https://www.ymcamv.org/contribute

