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| || 1. APRESENTAÇÃO || | 

 Esse boletim irá informar sobre os produtos: a camiseta e o distintivo do 

Acampamento Regional Pioneiro 2019 (AREPIO2019). 

| || 2. CAMISETA || | 

2.1 Tipo: a camiseta irá ter as opções de manga curta e manga longa, mas de 

modelo e estampa única. 

2.2 Modelo: modelo foi pensado utilizando referências do filme tema do acampamento com 

um plano de fundo de labirinto. 

2.4 Tamanho: a camiseta terá as opções de PP, P, M, G, GG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Manga Curta: 

 

2.6 Manga longa: 

 

 

Obs: A camiseta pode sofrer pequenas alterações. 

 

 



 

 

| || 3. Distintivo || | 

 O Distintivo de evento foi inspirados em um labirinto fazendo referência o filme tema 

do AREPIO2019, Maze Runner. 

 

 

| || 4. Pagamento || | 

5.1 Valor e Pagamento: A camiseta terá um custo de R$24,00 manga curta, 

R$27,00 manga longa e o distintivo já está incluso na taxa do 

evento. 

5.2 Pedido: o pedido deverá ser feito pelo formulário disponível no link à baixo lembre de 

responder todas as informações; 

5.3 Link: 

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

EiIr8i9qDhlVHVyv524C4aIE_apJICg8M_EnQC4UAA

Q/viewform?usp=sf_link 

Atenção: Pedido devem ser realizadas até o dia 07 de agosto de 2019. 

5.4 Pagamento: 

O pagamento deverá ser feito conforme as seguintes normas: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdeAEiIr8i9qDhlVHVyv524C4aIE_apJICg8M_EnQC4UAAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdeAEiIr8i9qDhlVHVyv524C4aIE_apJICg8M_EnQC4UAAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAdeAEiIr8i9qDhlVHVyv524C4aIE_apJICg8M_EnQC4UAAQ/viewform?usp=sf_link


1). Deverá ser feito somente 1 depósito por Clã; 

2) O depósito deverá ser feito na conta: 

Banco - BRADESCO 

Agência - 1421 

Conta corrente - 240-2 

CNPJ 33.788.431/0019-42 

3) O comprovante original deverá estar anexo a lista final quando enviados 

Atenção: Pagamento devem ser realizadas até o dia 08 de agosto de 

2019. 

Para que os pagamentos das camisetas sejam efetivados, devem ser enviados a ERP, por meio 

eletrônico (erpiodf@gmail.com), os seguintes documentos: 

1) Comprovante de depósito único integral Pagamento das Camisetas na conta da Região 

Escoteira (conta apresentada no item 5.4 deste boletim); 

2) Lista de participantes que pediram a camiseta contendo: nome completo, número de 

registro. 

 

| || 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  

 


