UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL
11º DF - GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ DE ANCHIETA - GEJA
BOLETIM 1 – GEJACAMP 2017
Estão abertas as inscrições para o GEJACAMP 2017 com as seguintes informações:
-

Período do GEJACAMP: Saída da sede às 8h do dia 29 de abril e retorno saindo do local do
acampamento às 12h do dia 1º de maio.

-

Local: Núcleo Rural Chapadinha, Condomínio Alto da Boa Vista Q 108, Chácara Satori,
Sobradinho-DF.

-

Mapa: https://goo.gl/maps/QoGzvcpn9Ay

-

Tema do GEJACAMP: GEJA 40 Anos.

-

Público: Poderão se inscrever membros do GEJA registrados no ano de 2017 e adimplentes com a
semestralidade de 2017.1.

-

Prazo de Inscrições: Serão aceitas inscrições a partir do dia 11 de março até o dia 8 de abril, três
semanas antes do evento.

-

Taxa de Inscrição: R$40,00. A inscrição cobre as despesas com as atividades, o local, um distintivo e
despesas com infraestrutura.

-

Taxa de Alimentação (somente para o Ramo Lobinho): R$ 60,00.

-

Alimentação: Como forma de incentivo ao trabalho de patrulhas, cada patrulha dos Ramos Escoteiro
e Sênior e o Clã Pioneiro deverá providenciar a própria alimentação, qual seja: lanche, almoço,
lanche, jantar e ceia de sábado; café, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia do domingo, e café e
lanche da segunda-feira (não haverá almoço na segunda-feira). Para o ramo lobinho haverá uma
Comissão sob a coordenação dos escotistas para organizar a alimentação.

-

Formas de Pagamento: O pagamento pode ser feito presencialmente por dinheiro, cheque ou cartão
(débito ou crédito à vista) ou excepcionalmente por depósito bancário após contato prévio com a
Diretoria Financeira. Não serão aceitas inscrições prévias sem o devido pagamento.

-

Transporte: Será adotado o transporte solidário. Cada Patrulha e a Alcateia deverá providenciar o seu
transporte com os responsáveis dos membros juvenis. Solicitamos que os responsáveis cheguem
para saída e retorno com pelo menos 30’ de antecedência em relação ao horário marcado.
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-

Política de Cancelamento: Será reembolsado integralmente o cancelamento feito até o dia 19 de Abril,
formalizado para o e-mail geja@escoteirosdf.org.br. Após essa data, não haverá reembolso. Casos
especiais sobre pagamento e reembolso favor procurar a Diretoria Financeira.

Para mais informações, favor entrar em contato através do e-mail geja@escoteirosdf.org.br, ou aguardem
os próximos boletins.
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