COMUNICADO 13 – LEMBRETES FINAIS

Recomenda-se a leitura e compreensão destas informações por parte de TODOS os participantes:

CÓDIGO DE CONDUTA (JOVENS)
Como participante na Aventura Sênior Regional 2017 farei o meu melhor possível para tornar a experiência
nesta Atividade muito especial, concordando com o seguinte Código de Conduta:
1. Farei o meu melhor possível para seguir a Promessa e a Lei Escoteira;
2. Estou ciente de que sou um representante do Movimento Escoteiro e vou agir de maneira adequada dentro e fora
do local do acampamento;
3. Serei respeitoso e atencioso com as demais Patrulhas;
4. Não falarei nem agirei de maneira ofensiva, a fim de não constranger, humilhar ou colocar em risco a integridade
física ou moral de nenhum participante do evento;
5. Respeitarei e conservarei o meio ambiente;
6. Respeitarei a propriedade alheia;
7. Enquanto estiver no acampamento, usarei o lenço do evento, exceto se estiver participando de uma atividade em
que eles precisam ser removidos por questões de segurança;
8. Seguirei todas as restrições de acesso às diferentes áreas do campo e só entrarei em barracas da minha patrulha;
9. Estou ciente que participantes juvenis não podem entrar no campo dos adultos;
10. Me vestirei adequadamente para cada atividade;
11. Respeitarei os horários de silêncio do evento;
12. Não trocarei distintivos ou outros itens com pessoas maiores de 18 anos;
13. Não farei uso de uso de pólvora, fogos de artifício ou material semelhante.
DICAS E REGRAS DE SEGURANÇA DO ASR 2017
1. Evite levar peso em excesso. Leve apenas o necessário, mas leve em conta a possibilidade de mudança do tempo
(Leve capa de chuva).
2. Escolha um calçado já usado e use dois pares de meias para evitar bolhas.
3. As roupas dentro da mochila devem ser embaladas em sacos plásticos.
4. Use água dos locais indicados. Mantenha-se hidratado.

5. Recolha todo seu lixo e o deposite nos locais indicados.
6. Sempre deixe a flora e a fauna da região do mesmo jeito que estavam antes de você chegar.
7. Não danifique elementos naturais e instalações dos locais de atividade.
8. Não use fogo, fogareiros e lampiões a gás dentro ou perto da barraca.
9. Nunca saia das proximidades de sua patrulha sem avisar ao seu Monitor e ao seu Chefe.
10. Deixe preparada uma mochila de ataque para os módulos que são fora do campo.
11. Levar protetor solar fator de proteção e repelente
12. Levar estojo de primeiros socorros (por patrulha)

QUE VENHA O DIA 18! UM GRANDE EVENTO PARA TODOS NÓS!

