CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL
09 e 10 de dezembro de 2017
Aracruz/ES

INFORMATIVO 2

Prezados (as), boa tarde!

Seguem informações importantes da Confraternização Regional 2017.

Durante os dias 9 e 10 de dezembro, no local da confraternização regional teremos os
seguintes serviços: lojinha Escoteira contendo Literaturas, Vestuário novo, vestuário
usado em bom estado no preço de bazar, cordões com flor de lis, distintivos de
especialidades, distintivos de progressão, camisetas de atividades, distintivos para
coleção, panos de pratos com flor de lis entre outros objetos. A loja estará sob
coordenação do 25º ES GE Jequitibá.
Teremos também sorteio de brindes no domingo após o almoço.

Pernoite nos alojamentos: Quem ficar nos alojamentos deverá levar roupa de cama. No
local possui travesseiro para cada participante.

Pernoite acampado: Levar barraca, saco de dormir ou colchonete com roupa de cama.
Pernoite na suíte: O valor da suíte está em R$ 110,00 + R$ 86,00 (taxa do evento – 2
dias), ficando no total de R$ 196,00 Reais. Cada suíte possui 1 cama de casal e 1 beliche.

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região Escoteira do Espírito Santo
Endereço: Av. Sta. Leopoldina, 1029, sl. 106 Vila Velha-ES
Correspondências: Caixa Postal 225533
AGF Itaparica - Vila Velha-ES
CEP: 29.102-973
Tel.: (27)99758-2263
espiritosanto@escoteiro.org
www.escoteiro.org

Segue tabela informando a taxa de participação para os Pais/Responsáveis dos membros
juvenis.

Sábado e domingo Apenas domingo
60,00

30,00

Crianças até 6 anos não paga inscrição.

Durante

o

final

de

semana

estaremos

arrecadando alimentos para o Ministério
Desafiando Gigantes. O projeto visa doar
cestas básicas para famílias necessitadas de
Vila Velha.

O

Projeto

Desafiando

Gigantes

tem

a

coordenação do Flávio Folla e o líder da FC
Combate Fabiano Lemos ambos faixas preta
de Jiu Jitsu.
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