UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO SÃO PAULO
74º GRUPO ESCOTEIRO PEDRA GRANDE

ACAMPAMENTO OLIMPÍADAS 2016

O Grupo Escoteiro Pedra Grande, tem o prazer em divulgar o nosso acampamento de grupo com o tema
para esse ano “Olimpíadas 2016”, com foco na especialidade “Estudos Desportivos”, entre outras
atividades típicas escoteiras, sempre com muita alegria e disposição.
Informações gerais
1. Data e Local
Será realizado nos dias 16 e 17 de Abril de 2016
Local: Sede do Grupo Escoteiro Pedra Grande
2. Horário
Abertura oficial do acampamento será realizada no dia 16 de Abril às 8h00, tendo o seu
encerramento no dia 17 de Abril às 15h00.
3. Quem pode participar
Esse acampamento se destina as todas as seções do Grupo Escoteiro Pedra Grande, devidamente
registrados na UEB no ano de 2016 e os pais de apoio para ajuda nos serviços gerais (Cozinha,
limpeza, vigilância)
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4. Custos
Os valores abaixo serão destinados para compra do material necessário, como distintivos e
certificados, distintivo de participação, alimentação, material de apoio.
•
•
•

Alcatéia: R$ 30,00 + 1 pacote de bolacha salgada ou doce
Tropas Escoteira e Sênior: R$ 25,00 + 1 pacote de bolacha salgada ou doce (Verificar
sobre comida mateira abaixo)
Dirigentes, Escotistas, Pioneiros e pais de apoio: R$ 20,00 + 1 Litro de leite

OBS: Os valores são individuais.
Com o valor estará contemplado:
Alcatéia: Alimentação, sendo para Sábado dia 16, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e
jantar. Domingo dia 17 café da manhã, lanche e almoço.
Tropa Escoteira: Alimentação, sendo para Sábado dia 16, lanche da manhã, almoço, lanche da
tarde. Domingo dia 17 café da manhã, lanche e almoço.
Tropa Sênior: Alimentação, sendo para Sábado dia 16, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, o
jantar os mesmos deverão preparar o jantar. Domingo dia 17 café da manhã, lanche e almoço.
Escotistas, pais de apoio, Pioneiros: Alimentação, sendo para Sábado dia 16, lanche da manhã,
almoço, lanche da tarde e jantar. Domingo dia 17 café da manhã, lanche e almoço.
NÃO estará contemplado:
Tropas Escoteira e Sênior: Alimentação JANTAR MATEIRO para dia Sábado dia 16, as patrulhas
definirão o cardápio e o que cada jovem irá levar.
OBS: Caso algum jovem necessite de alguma dieta especial, o responsável pelo jovem deverá
providencia-la.
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5. O que Levar
Material individual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme completo
Camiseta de campo
Protetor solar
Repelente
Capa de chuva
Tênis confortável
Toalha de banho e chinelo
Documento pessoal RG (pode ser cópia)
Carteirinha da UEB com registro 2016
Cantil ou Garrafinha de água
identificada
Maquina fotográfica opcional

•
•
•

Lanterna
Material de higiene pessoal
Blusa ou jaqueta Proteção contra o frio
Calça de moletom
Poncho opcional
Canivete pequeno (Escoteiros, Seniores e
Pioneiros)
Saco de dormir
Isolante Térmico (placa de EVA)
Prato e talheres, Caneca

•
•

Roupa velha de ralo
Rede com mosquiteiro (Tropa Sênior)

•
•
•
•
•
•

Material por patrulha
§
§
§
§

Caixa de Primeiro Socorros;
Barracas (Destinadas aos escotistas, Alcatéia e Tropa Escoteira);
Caixa de patrulha;
Lona grande para Cobertura Cozinha;

6. Observação importante
Não será permitido levar os famosos “Contrabandos”, tudo que for localizado pelos escotistas será
recolhido e devolvido no final do acampamento.
7. Autorizações e Fichas de saúde
Autorização individual dos jovens para atividade cadastrada no SIGUE, com as assinaturas, RG e CPF
do responsável. Sem a autorização assinada e devidamente preenchida não poderá participar do
acampamento. A mesma deverá ser entregue no inicio do acampamento, não sendo possível a sua
entrega após o inicio das atividades.
8. Pagamento
O pagamento deverá ser realizado com o Diretor Presidente até o dia 09/04.
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9. Contatos
Escotistas Grupo Escoteiro Pedra Grande
•
•
•
•
•

Diretor Presidente: Carlos Trentin - (11) 99967-7335
Alcatéia: Roseli Gomes (11) 97550-6826
Tropa Escoteira: Rogério Agostinho (11) 99679-5705
Tropa Sênior: Renato Carvalho (11) 9 7552-6888
Clã Pioneiro: José Marques (11) 94459-9695

