1. Evento, data e local
• O Acampoclã é um acampamento que ocorre ano sim, ano não.
E no ano de 2019 teremos o prazer de vivenciar essa
experiência, pois o IV Acampoclã está chegando com o tema:
Super-heróis; para encher seu ano de aventura, emoções e
integração.
• O acampamento será realizado nos dias 24, 25 e 26 de maio de
2019.
• Local: Fazenda Caminho do Meio
110km e 1h20min de Goiânia.

2. Participação
• O evento é destinado aos membros da União dos Escoteiros do
Brasil, sendo organizado em três categorias de participação:
1. Jovem: a participação como jovem é possível para aqueles
que possuírem entre: 17 anos e 21 anos incompletos até a
data do evento.
2. Equipe de Serviço: Acima de 21 anos.
3. Mestres: acima de 21 anos.

3. Procedimentos para inscrição
• A inscrição será efetuada pelo sistema “MEU PAXTU”,
considerando a idade do participante na data da realização do
evento. As inscrições têm início dia 01/03/2019 e encerram-se
01/05/2019.
• Para os Jovens: após realizar sua inscrição no PAXTU, deve-se
preencher o formulário (encaminhado posteriormente pela
Comissão Pioneira) com indicação do super-herói que você
será durante o acampamento. Sendo que só poderá ter um
Super-herói de cada, então corra e reserve o seu super-herói
favorito antes que outro o faça.

4. Taxa do evento
Categoria

1° Parcela
Março

2° Parcela
Abril

Valor Total

Jovem

25 reais

25 reais

50 reais

Equipe de Serviço

20 reais

20 reais

40 reais

Mestres

20 reais

20 reais

40 reais

Pagamento: começa dia 1° de março até 3 de maio, podendo dividir em 2x sem juros.

Dados bancários:
Banco SICOOB (756)
Agência 3061
C/c 2231-4
Favorecido: União dos Escoteiros do Brasil
CNPJ: 33.788.431/0013-57

• Os comprovantes de depósito devem ser enviados assim que
os mesmos forem realizados. Favor encaminhar para o e-mail:
comissaopioneirago@gmail.com
• A taxa da atividade tem o objetivo de cobrir os seguintes
custos:
1. Materiais para as atividades
2. Materiais para limpeza
3. Blusa da atividade
4. Taxa da UEB

5. Outras informações
• A alimentação fica por conta de cada clã, sugerimos que os clãs
menores se juntem com outros.
• Em breve novas informações no boletim 2.
• Quaisquer dúvidas entre em contato com a Comissão Pioneira:
– Isabella Gomes - 9°GO: 99145-7729
– Ingrid Knuivers -15°GO: 98289-5788
– Paulo Cezar - 8°GO: 98325-9552
– Mestre Luiz Fernando 1°Distrito:
98140-0114
- Mestre Dayanna 4°Distrito :
99156-4777

