De:

Chefe Regional

Para:

Chefes de Agrupamentos, Dirigentes e Candidatos a Dirigente

Assunto:

Atividade “Para Além do Sol” – Inscrições Definitivas

Data:

Santarém, 7 de maio de 2016

Circular:

055-2016-CR

Caros Irmãos Escutas,
De acordo com o Plano Anual de Atividades, aprovado em Conselho Regional (21.06.2015),
iremos realizar a Atividade Regional de Verão “Para Além do Sol” de 23 a 30 de julho de 2016,
na Penha – Centro Escutista de Guimarães (PCEG).
Finalidade:


Proporcionar a todos os Escuteiros da Região de Santarém uma atividade de cariz
nacional, com partilha de experiências e desenvolvimento da interculturalidade e
fraternidade, regendo-se pela aplicação do método escutista, e no cumprimento da
Promessa Escutista como forma de testemunhar o espírito de fraternidade, idealizado
por BP.

Inscrição:


O custo total a pagar por participante é de 86,50 € (oitenta e seis euros e cinquenta
cêntimos) e inclui transportes, alojamento (em regime de acampamento), alimentação e
atividades.



3ª Prestação: Até 31 de maio está a decorrer o pagamento da 3ª prestação no valor de
30,00€ (trinta euros) para quem fez as inscrições provisórias. Os Agrupamentos que só
agora estão a inscrever associados terão de pagar 96,50€ (noventa e seis euros e
cinquenta cêntimos) por elemento.



Os Dirigentes que apenas agora se inscrevem devem pagar uma prestação única de
86,50 € (oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos) no caso de irem a acompanhar os
associados, e uma prestação única no valor de 66,50 € (sessenta e seis euros e
cinquenta euros) para os que irão para os Serviços da Atividade. Nos casos em que os
Dirigentes pagaram valores anteriormente e pretendem ir para os Serviços da Atividade
devem nesta fase fazer o acerto, de modo a perfazer o valor total de 66,50 € (sessenta e
seis euros e cinquenta cêntimos).



Inscrições de “Última Hora”: Até 30 de junho serão aceites Inscrições de “Última Hora”
no valor total de 112,00€ (cento e doze euros).

Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa Geral de Depósitos
com o IBAN PT50 0035 0726 00037907630 10, anexar o comprovativo de pagamento e enviar
para geral.santarem@escutismo.pt .
Inscrições Definitivas: Juntamente com o pagamento desta 3ª prestação, os Agrupamentos
fazem no SIIE as Inscrições Definitivas, agrupadas por Bandos, Patrulhas, Equipas ou Tribos.
Esta inscrição é já definitiva e nominal, em caso de haver alguma situação de saúde a reportar à
Chefia da Atividade, devem fazê-lo por escrito para a Junta Regional, inclusive qualquer alergia
ou intolerância.
Tendo em conta o Regulamento da Atividade, as Inscrições Definitivas devem cumprir as
seguintes condições:






Iª Secção, Lobitos – Bando com 4 a 7 elementos, acompanhados no mínimo por 1
Dirigente ou CD, por Bando;
IIª Secção, Exploradores – Patrulha com 4 a 8 elementos, acompanhados no mínimo
por 1 Dirigente ou CD, por cada duas Patrulhas;
IIIª Secção, Pioneiros – Equipa com 4 a 8 elementos acompanhados no mínimo por
1 Dirigente ou CD, por cada duas Equipas;
IVª Secção, Caminheiros – 4 a 8 elementos por Tribo, acompanhados no mínimo por
um Dirigente ou CD, por Clã;
Serviços – Dirigentes, Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços), que não
se inscrevam com as Secções.

Alguma situação irregular deve ser reportada à Chefia da Atividade no sentido de a
regularizar.
Para qualquer esclarecimento contactem a Chefia Regional através do correio eletrónico ou
através do telemóvel.
Contamos com a vossa participação!

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

Maria Lurdes Gameiro
Chefe Regional
chefia.santarem@escutismo.pt
Tel. 969 107 760 / 960 231 166

