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| || 1. APRESENTAÇÃO || | 

 Esse boletim irá informar sobre uma proposta para os clãs do distrito federal 

realizarem, informações sobre horário de chegada e saída do acampamento e 

informações importantes sobre a fexxxta. 

| || 2. A PROPOSTA || | 

2.1 A Proposta: Nós da ERP-DF queremos motivar ainda mais o espirito de boa ação dentro dos 

corações de vocês então queremos propor que os clãs realizem uma 

campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis dentro do 

próprio grupo escoteiro. 

2.2 Objetivo: Aumentar a arrecadação de alimentos. Afinal doar nunca é demais e além de 

poderem criar uma interação com o próprio grupo escoteiro. 

2.3 Como funcionará: os clãs deverão organizar arrecadação e entregar os alimentos 

arrecadados no dia ou durante o evento para comissão organizadora. 

2.4 Destino: Banco de alimentos Granja do Torto. 

OBS: Os clãs do Goiás se quiserem entrar nesse espirito estão super convidados também. 

 

| || 3. CHEGADAS E SAÍDAS || | 

3.1 A ERP-DF pedi para os participante e pessoas da equipe de serviço que terão de informar 

se forem chegar em horário não previsto sendo que deverão chegar antes de 22:00 da noite de 

sexta-feira dia 23 de agosto e depois das 6:00 da manhã do sábado dia 24 de agosto e se for 

sair no meio da atividade além de que saídas mais cedo também deverão ser informadas para 

isso preencha o formulário abaixo até o dia 21/08/2019. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflxjSTdvMt

AYWE4Hu1Ix2FeDzqRzzuBkmO3uxSZEPQyrbs7Q/viewfor

m?usp=sf_link.  

3.2 Imprevistos deverão ser comunicados a equipe de segurança, que ficará responsável por 

esse controle.  
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| || 4. A FEXXXTA || | 

4.1 A fexxxta: No filme tema do acampamento vimos jovens festejando após a chegada de um 

personagem a clareira então a ERP-DF pensou por que não representar esse clima? Logo a 

fexxxta terá um tema parecido meio havaiano/Luau então pedidos além de muito alegria e 

animação que os participantes levem uma roupa de cor Branca  e colares 

havaianos para usarem na festa e entrarem no clima. 

4.2 O que terá a fexxxta? A fexxxta contará com música para agitar, refrigerante, suco, água 

(lembrando que sempre é bom se hidratar), salgadinhos e guloseimas para comer. 

4.3  Não esqueça de levar seu copo.  

 

| || 5. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS E COMUNICAÇÃO ||  

              O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no 

presente documento. Caso deseje informações complementares entre em contato com o 

Comitê Organizador do evento: 

E-mail: erpiodf@gmail.com 

Instagram: @erpio_df 

Whats App - Pioneiros em Ação: https://chat.whatsapp.com/2SP2OGSHGPzJK2rrHkWR6y 

Equipe Regional Pioneira do Distrito Federal 

Coordenação Geral 

Acampamento Regional Pioneiro 2019  

 


