
 
 

 

 

• Olá Famílias! 

• Estamos muito animados em convidá-lo a se inscrever no 

próximo verão de aventuras com o Camp Kindness 2023! 

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA INSCRIÇÃO 

• • Se sua família já foi membro do nosso Y ou se inscreveu 

em um de nossos Programas Juvenis (Acampamento de 

Verão, ASP, Aulas de Natação em Grupo etc.), já temos você 

em nosso sistema. Para evitar duplicatas, tente fazer login 

em sua conta com um e-mail ou número de telefone 

existente. Se você não conseguir encontrar sua conta, entre 

em contato com a Recepção durante nosso horário 

comercial para garantir que as informações que temos em 

nosso arquivo estejam atualizadas. 

• • Se você tiver certeza de que temos você em nosso 

sistema, mas não conseguir encontrar uma conta 

correspondente, basta selecionar "esqueci a senha" ao 

tentar fazer login. Este link de redefinição irá para a pasta 

de spam ou lixo do endereço de e-mail você inseriu, se de 

fato o tivermos arquivado. 

• • Se você é novo em nosso Y, selecione a opção “inscrever-

se” e, em seguida, o tipo de associação pretendido. Se você 
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não estiver interessado em ser membro, há uma opção 

“Não-Membro/Participante do Programa” na parte inferior 

da lista. Se você tiver alguma dúvida sobre a associação, 

por favor, entre em contato com o balcão de associação 

antes de seu registro online. 

• • Se você estiver inscrevendo vários campistas, o processo 

de registro terá que ser repetido para cada um. 

• • Ao se inscrever, o sistema exigirá um depósito de $ 25 

por semana de sessão. Se você for um beneficiário da 

Assistência Financeira, pedimos que você complete o 

depósito para finalizar o registro. Sua assistência será 

então aplicada manualmente. 

• • Inscrever-se para uma sessão compromete seu campista 

em uma semana. Você pode se inscrever para semanas de 

sessões não consecutivas. Nós não rateamos semanas para 

atendimento. Consulte o folheto ou o site do acampamento 

para saber as datas das sessões. 
•  Ready to get started!? 

The Registration Portal is 
also available in the upper 

right of our webpage. 
Visit www.ymcamv.org and click “SIGN IN” 

 

https://operations.daxko.com/Online/Login.aspx?ReturnUrl=/Online/Membership/myaccount.aspx%3Fcid%3D3076&cid=3076&dxk=H4sIAAAAAAAEAKtWKs4vLUpOVbJScs1LT0xPVdJRSk7MLUjMTM8DipWkFpcoFKfmpSjVAgDYZCVCKgAAAA2
http://www.ymcamv.org/

