Goiânia, 20 de fevereiro de 2018.
BOLETIM 02 – 23º Congresso Escoteiro Regional
Prezados Companheiros,

Através do presente divulgamos mais algumas informações importantes sobre a
realização da 24ª Assembleia Escoteira Regional, 23º Congresso Escoteiro
Regional, 22º Fórum Regional de Jovens Líderes a serem realizados nos dias 17 e
18 de março de 2018, em Caldas Novas-GO.
O passeio turístico pela cidade de Caldas Novas está incluso apenas para quem
optar pelo Plano A de inscrição (sábado e domingo), em função de que ele ocorrerá
no sábado à tarde.
Os valores das diárias são por apartamento, isto é, no caso de mais de um
ocupante, o valor poderá ser dividido entre os interessados. A direção do hotel
informa que as refeições (almoço e jantar leve) só estão inclusas para as reservas
feitas diretamente com o hotel; caso a reserva seja feita através de algum site
(booking, decolar, trivago, etc.) estará incluso apenas o Café da Manhã.
A participação dos Jovens Líderes está assegurada, entretanto, em função do
valores negociados para a realização do evento, estes também deverão optar por um
dos Planos de inscrição já divulgados.
O jantar leve do momento de confraternização já está incluso na taxa de
hospedagem de quem optar pelo hotel do evento; para os que optarem pelo
alojamento no Colégio Educador, será cobrada uma taxa de R$10,00 por pessoa para
participação neste momento. Esta taxa também se aplica aos acompanhantes de
membros inscritos que também não estejam hospedados no hotel.
O evento não disponibilizará transporte e/ou alimentação para quem optar pelo
alojamento no Colégio Educador, devendo estes itens ficarem a cargo de cada
interessado. Quem optar por este tipo de acomodação deverá reservar sua vaga
diretamente com o Coordenador do evento, até o dia 06/03/18 (terça-feira).
Foram previamente reservados o quantitativo de 20 (vinte) apartamentos no
Hotel Morada do Sol, que serão disponibilizados conforme a ordem de procura pela
reserva; caso estes apartamentos sejam todos ocupados e o Hotel não tenha mais
disponibilidade de vagas na data do evento, as próximas reservas serão
encaminhadas para o Hotel Morada das Águas, pertencente ao mesmo grupo, com os
mesmos valores e que fica localizado a 100 metros do hotel do evento.
Quaisquer dúvidas entrar em contado com o Coordenador do evento: José Caetano
Júnior – (62) 99978-7475
Sempre Alerta para Servir!
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