COMUNICADO 5 – ESPECIFICIDADES DA INSCRIÇÃO
Visando um acampamento de qualidade e segurança para todos, segue mais um informativo do
Acamplobo, no que diz respeito ao Programa e a Infraestrutura do evento.
1. PROGRAMA
Serão necessários:
- 8 latas de leite em pó, vazias e limpas por alcateia, para a base perna de lata;
- 3 latas quaisquer, vazias e limpas, para a base banda circense;
- Fantasias circenses para cada um dos lobinhos e adultos
O material deverá ser entregue em local designado pela coordenação, em momento apropriado
para tal. A exceção são as fantasias que serão utilizadas por seus proprietários na festa.
2. INFRAESTRUTURA
Restrições alimentares – Para que a alimentação esteja adequada a todos, precisamos que seja
enviada até o dia 15/09/2018, para o endereço eletrônico ramolob@escoteirosrj.org.br a relação de
jovens e adultos, por grupo escoteiro, que tenham restrições alimentares de qualquer tipo. As
informações deverão ser enviadas na lista anexa a este comunicado, preenchida com os dados dos
participantes e suas restrições. Deverá ser somente única lista por grupo (Não será aceito sob hipótese
alguma mais de uma lista por grupo).
Visitação – Visando nossa própria segurança, as visitações serão permitidas apenas aos
autorizados pela Coordenação do evento (15% do efetivo inscrito do GE). Para tal solicitamos que da
mesma forma e no mesmo prazo estabelecido acima, seja enviada a relação com os dados dos
visitantes por grupo (Apenas uma lista por Grupo).
O horário de visitação será somente no domingo dia 30/09/2018, dividido em dois horários,
09:00 às 10:00 e de 10:00 às 11:00, sem possibilidades de prorrogação e com acompanhamento de
staff do evento.

RELAÇÃO DE RESTRIÇÕES ALIMENTARES
Numeral: _______________ Nome do grupo: _____________________________________________________
Alcateia: ___________________________________________________________________________________

Jovem
/Adulto

Nome

Tipo de restrição

RELAÇÃO DE VISITANTES
Numeral: _______________ Nome do grupo: _____________________________________________________
Alcateia: ___________________________________________________________________________________

NOME

IDADE

IDENTIDADE

ESCOTISTA
(SIM/NÃO)

HORÁRIO

