Grupo Escoteiro do Ar Salgado Filho - 9º DF
X Aeromosquito Show - Feira de Ciências e Aeronáutica
Brasília-DF - 10 a 12 de agosto de 2018

BOLETIM 5 – Acampamento
1. Programação Geral
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Sábado - 11/08
Abertura da Feira
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Apresentação cães BINFAE-BR
Planetário AEB
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Domingo - 12/08
Oficina de programação
Happy Code
TORA
Desmontagem do Campo
Encerramento

Oficinas
Helicoptero Bavop
Lançamento do livro
Planetário AEB
Observaçao de estrelas
Fogo de Conselho
Jogo noturno

atividades exclusivas para escoteiros participantes do acampamento.
atividades liberadas para todos os participantes

1.1. Mapa do campo

1.2. Atividades exclusivas do acampamento
AeroQuiz - Jogo de conhecimento sobre escotismo, modalidade do ar e ficção científica.
Competição com uma equipe de 5 participantes por grupo escoteiro.
AeroLual - Festa na noite de sexta. Leve seu instrumento musical e seu popozão porque
vamos rebolar até o chão até a chefia te mandar dormir.
Fogo de Conselho - Com tema “O Acampamento Voador”. Cada grupo participante poderá
fazer uma esquete ou música.
Jogo noturnos - São secretos. Mas há um jogo comum e um exclusivo para cada Ramo
acampado.

aeromosquito@salgadofilho9df.com.br
www.facebook.com/aeromosquitoshow/

2. Infra estrutura
Subcampo
Área de acampamento: O “Campo”
estará dividido em Subcampos, cada um
dirigido por um Chefe de Subcampo.
Tropas: Cada Tropa terá uma área
determinada para montagem de seus
campos. Deverá ser reservada a área
para os escotistas, sendo um deles o
Chefe de Tropa.
Cozinha:
Haverá uma área externa coberta,
equipada com pia, mesas e bancada para
cozinha e uma geladeira disponível para
uso compartilhado pelos participantes.
Não será oferecido almoço, exceto para
a equipe de serviço da feira. Os grupos
escoteiros acampados farão suas
próprias refeições.
Fogueiras:
Haverá uma fogueira no Aerolual e o
fogo de conselho. Não serão autorizadas
outras fogueiras.
Banheiros:
Há 8 chuveiros disponíveis, 4 femininos e
4 masculinos.

Segurança
Acessos: O acesso ao local do acampamento
será exclusivo à participantes inscritos desta
forma. Aconselhamos, aos participantes
identificar seus pertences e que os jovens
deixem objetos de valor sob a
responsabilidade dos adultos que os
acompanham. A organização do
Aeromosquito manterá equipe de segurança
de voluntários atuando 24 horas durante o
evento. É terminantemente proibido
qualquer tipo de uso de laser, por se tratar
de risco às aeronaves!
Veículos: Veículos dos chefes para o
acampamento deverão estacionar conforme
orientação. Os mesmos não poderão sair do
campo durante a feira, exceto veículos de
segurança, bombeiros e ambulâncias, em
casos de necessidade. Caso tenham que sair
não será autorizada sua entrada antes das
19:00hs do sábado.
Atendimento Médico: Casos que necessitem
atendimento serão encaminhados à rede
hospitalar. Os participantes filiados a planos
de saúde devem levar suas credenciais.

3. Normas de acampamento
Apresentação pessoal: nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento deverá ser utilizado
o vestuário ou uniforme escoteiro constante do P.O.R. Nos demais momentos poderá ser
utilizada camiseta com motivo escoteiro e Lenço Escoteiro do GE do inscrito, que identifica o
participante. O uso do lenço é obrigatório durante todo o período do acampamento e feira,
como forma de identificação dos membros juvenis.
Relações interpessoais: não são permitidas ações ou atividades que afetem a integridade dos
participantes, seja física, psíquica, moral ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres
devem manifestar respeito mútuo e não demonstrar publicamente atitudes próprias da
intimidade.
Cumprimento de horários: o cumprimento de horários é uma condição básica. Para se
assegurar o descanso necessário, deve ser feito silêncio após as 23:00hs até as 06:00hs.
Consumo de bebidas alcoólicas: não é permitido consumir bebidas alcoólicas em nenhuma
hipótese durante todo o período da atividade.
Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos
e/ou prejuízos causados à propriedade por atos ou atitudes indevidas.
Saídas da área de acampamento: saídas não previstas na programação deverão ser
autorizadas pelos pais/responsáveis do jovem, e pelo Responsável pela Tropa à qual o
participante esteja ligado, respeitando-se o seguro existente entre a UEB e a seguradora
contratada.
aeromosquito@salgadofilho9df.com.br
www.facebook.com/aeromosquitoshow/

