COMUNICADO 6 – AVISOS FINAIS

 PERTENCES PESSOAIS – A responsabilidade pelos pertences de cada um dos jovens será do próprio jovem,
portanto identifique seus pertences e cuide para que esteja sempre bem guardado.
 MATERIAL INDIVIDUAL – É importante que cada jovem tenha em seu material individual uma lanterna de uso
pessoal, protetor solar, cobertura (boné, chapéu, boina ou semelhante) e capa de chuva.
 USO DE CELULARES – Será permitido o uso de celulares, muito embora no local do ARPE 2018 não haja sinal
de Internet, e o sinal de algumas operadoras de telefonia ser muito fraco. Serão disponibilizados pontos de
energia para recarga dos celulares, porém o proprietário de cada celular deverá ficar ao lado do aparelho até o
seu carregamento. A organização do ARPE 2018 não se responsabilizará pelo desaparecimento, extravio ou
dano de qualquer natureza aos celulares dos participantes.
 PARQUE AQUÁTICO – Para o parque aquático o evento disponibilizará um pequeno lanche que nos é
permitido pelo próprio parque (1 pacote de biscoitos, 1 garrafa de água e 1 fruta), no entanto, este lanche
será para o dia inteiro. Por óbvio o parque utiliza seus espaços para venda de lanches e souvenirs, portanto, é
permitido que cada jovem possa faze-lo. No parque também são alugados armários a R$ 10,00 (cadeados
simples) e R$ 15,00 (cadeados criptografados) que ficarão a disposição daqueles que entenderem ser melhor
para guardarem seus pertences pessoais. O almoço está incluso na taxa do evento e será fornecido no parque.
No dia em que sua patrulha estiver no parque o banho também será por lá. Não é demais lembrar de levar
roupa de banho, higiene pessoal e protetor solar.
 CREDENCIAMENTO – No momento do credenciamento, o escotista responsável pela patrulha fará o check in
da mesma, conferindo seus kits de participantes (por Grupo). No mesmo momento os monitores das patrulhas
deverão fazer a opção pela atividade noturna da segunda noite. Cabe destacar que estas inscrições serão
feitas por ordem de chegada.
 HIDRATAÇÃO – Embora estejamos num local de serra, o calor é muito intenso, portanto não deixe de se
hidratar o tempo todo, a sensação será de que você não precisa, mas de fato, necessita.
 BASTÃO – Não há necessidade que as patrulhas levem seus bastões, eles não serão utilizados em momento
algum, e ainda podem atrapalhar um pouco a mobilidade.
 CALÇADOS – Importante levar calçados adequados para o evento. Lembrando que no módulo exploração, será
feita uma balsa, e os escoteiros deverão navegar calçados. Em alguns pontos o terreno é irregular, portanto,
calçados do tipo botas, são bem vindos, pois evitam torções e intempéries do gênero.
 ALIMENTAÇÃO – Vale mais uma vez lembrar que a alimentação está coberta pela taxa do evento, mas não
deixe de levar algo para se alimentar na quinta feira, pois esse tópico vale a partir da sexta feira (02/11/2018).
Aliás importante também lembrar, que as atividades relativas ao evento, começam na sexta feira, portanto
chegue na quinta feira, ou na sexta feira, bem cedinho.

