COMUNICADO 4 – TRANSPORTE PARA O EVENTO
O AcampLobo também contará com uma estratégia de transporte para facilitar ainda mais que sua
Alcateia chegue com segurança e conforto ao local do acampamento.
Assim, comunicamos a todos que pretendem fazer parte deste grande evento algumas facilidades para o
deslocamento até a Cidade das Crianças, em Santa Cruz, com os benefícios abaixo.
1. PREÇO
Disponibilizaremos ônibus para as Alcateias que saem da Região Metropolitana (cidade do Rio de Janeiro,
Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense), bem como para as Alcateias de outros municípios. Os valores
praticados serão de R$ 50,00 para Região Metropolitana e R$ 100,00 para fora da Região Metropolitana (ida e
volta), nas condições descritas abaixo.
2. INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Para participar dessa viagem, as Alcateias interessadas deverão se inscrever pelo sistema Inscrições Online,
no endereço http://inscricoes.escoteirosrj.org.br/login.php, e escolher a opção TRANSPORTES PARA O ACAMP
LOBO, tal como já fazem em outros eventos.
Não será necessário realizar depósitos. As Alcateias receberão boletos para pagamento de acordo com a
tabela abaixo:

Região
Metropolitana

Fora da Região
Metropolitana

Inscrições até
15/08/2018
10/09/2018
Inscrições até
15/08/2018
10/09/2018

Pagamento até
30/08/2018
R$ 25,00

Pagamento até
20/09/2018
R$ 25,00
R$ 50,00

Pagamento até
30/08/2018
R$ 50,00

Pagamento até
20/09/2018
R$ 50,00
R$ 100,00

Valor Total
R$ 50,00
R$ 50,00
Valor Total
R$ 100,00
R$ 100,00

Obs.: No momento do embarque, todos os lobinhos e escotistas deverão estar de posse de sua identidade
original.

3. ROTAS
A logística de saída dos veículos será definida entre a empresa contratada e o Escritório Regional, com a
intenção de beneficiar a todos que quiserem se deslocar para o evento nessa modalidade. Existe a possibilidade
de mais de uma parada, mas serão estudadas as rotas para que a empresa preste um serviço de elevado padrão
de qualidade e, ao mesmo tempo, possamos atender satisfatoriamente, da melhor maneira possível, a todo o
Ramo Lobinho de nosso estado.

