VII De Vento em Popa
24 e 25 de novembro de 2018
Fundação Parque Histórico Marechal Luis Osorio
RS 030 – Km 101 – 95.590-000 – Tramandaí - RS

Dados Gerais
Data do Evento:
Dias 24 e 25 de novembro de 2018.
Local do evento:
Parque Histórico Marechal Luis Osório, RS 030, Km 101, Tramandaí, RS
Período de inscrições:
24/09/2018 a 22/10/2018
Limites de Inscrições por Ramo:
Ramo Lobinho: 50 lobinhos
Ramo Escoteiro: 15 Patrulhas (mínimo 5 jovens, caso inferior, unir-se previamente a outro Grupo)
Ramo Sênior: 15 Patrulhas (mínimo 5 jovens, caso inferior, unir-se previamente a outro Grupo)
Procedimentos para inscrição:
- Todos os participantes do Evento deverão fazer a inscrição, jovens, Chefes e diretores, estando
regularmente inscritos na UEB;
- Fazer o pagamento da inscrição, individual ou coletivo, em depósito bancário na conta do GEMar
Marques do Herval;
- Encaminhar ao GEMAar Marques do Herval por email, até o término do período de inscrição, a relação
dos inscritos e cópia do comprovante de pagamento, bem como a relação dos que tenham restrições alimentares,
citando a restrição;
- O pedido de compra de camisetas alusivas ao evento deverá ser feita no momento da inscrição, com
depósito bancário e remessa da relação dos pedidos do Grupo, discriminando os tamanhos e quantidades;
Valores de inscrição:
- Jovens: R$ 110,00
- Chefes, Diretores e pais de apoio: R$ 90,00
- Camiseta do Evento (opcional): R$ 25,00
Demais providências das Chefias de Grupo:
- Emitir e portar as autorizações de participação dos jovens no evento.
- Portar os dados de contato de cada jovem e de seus responsáveis.
- Zelar por eventuais restrições de saúde e alimentação dos jovens sob sua responsabilidade.
- Enviar com antecedência, por e-mail, ou impressas no dia do evento, ao GEMar Marques do Herval as
Fichas Médicas dos participantes jovens e adultos,
- Fornecer ao GEMar Marques do Herval, relação com nome e identidade de pessoas e placas de veículos
de apoio ao movimento que precisarão permanecer na área (ex: motoristas contratados, pais de apoio);
Alimentação
Estão incluídas no valor da inscrição as seguintes refeições:
- Sábado: almoço, lanche da tarde, janta, lanche da noite.
- Domingo: café, lanche da manhã e almoço.
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Dados bancários para o pagamento da inscrição:
Banco do Brasil
Agência: 0694-7
Conta corrente: 29945-6
Titular: Grupo Escoteiro do Mar Marques do Herval
CNPJ: 97264212/0001-18

Início das atividades
Dia 24/11/2018 – Sábado
Abertura do Campo às 07h00min
Entrega documentação: das 07h00min às 09h00min
Início das Atividades: 09h00min (Bandeira)
Dia 25/11/2017 - Domingo
Término das Atividades: 16h00min (Bandeira)

Responsáveis pelo Evento
Coordenação: Bráulio Lima, fone (51) 98575-4010
Administrativo: Jairo Martins, fone (51) 999111677
Diretora Técnica e Ramo Escoteiro: Chefe Josiane Lima, fone (51) 98574-4010
Ramo Lobinho: AKELACarla Camargo, fone (51) 998283771
KAA Jamaira Andrades, fone (51) 996746240
Ramo Senior: Chefe João Luis, fone (51) 993575783

Endereço eletrônico para contato: grupoescoteiro139@gmail.com

