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Encontro Regional de Caminheiros 2021

Caros Irmãos Escuteiros,
Nos próximos dias 16, 17 e 18 de julho iremos realizar o
nosso Encontro Regional de Caminheiros (ERC), com o
tema “Assume as tuas Escolhas”. Será o primeiro encontro presencial de toda a IV Regional desde o início da
pandemia, pelo que contamos com a participação de todos para enriquecer este momento.
O encontro destina-se a todos os Caminheiros, noviços e
aspirantes a Caminheiro da Região, bem como a todos
os Dirigentes e Candidatos a Dirigente que acompanham o Clã. Irá decorrer em modo presencial, em regime
de acampamento, no Centro Escutista dos Gagos, em
Fazendas de Almeirim.
O encontro iniciar-se-á no dia 16 de julho, sexta-feira, às 21h e irá terminar no dia 18 de
julho, domingo, às 14h. O programa completo será posteriormente enviado aos Clãs inscritos.
Algumas informações importantes:
• Inscrição: deverá ser efetuada por Agrupamento no SIIE até ao dia 5 de julho,
impreterivelmente (Atividade nr.º R16000047, nome: Encontro Regional de Caminheiros 2021)
• Custo: 10€ (dez euros) por participante. O pagamento poderá ser efetuado por
MB Way para o número da Junta Regional de Santarém – 927212946 (colocando
o descritivo "ERC – Agr. 0000" em que 0000 é o número do agrupamento) ou por
transferência para a conta da Caixa de Crédito Agrícola com o IBAN PT50 0045
5441 40066605335 11, anexando sempre o comprovativo no SIIE.
• O valor da inscrição contempla a insígnia da atividade, pequenos almoços, jantar
de sábado e almoço de domingo, bem como outros materiais necessários para
atividades específicas.

•

Material: Os participantes deverão trazer uma tenda para uso individual, almoço
frio de sábado, uniforme, fato de banho, calçado prático para raid e todo o restante material de acampamento habitual.

Posteriormente serão enviadas as especificações da atividade, bem como mais algum material específico para os Clãs inscritos.
Esclarecemos que, devido à atual situação pandémica, teremos de seguir todas as
medidas indicadas pela DGS e pela Junta Central, podendo até à data da atividade,
a mesma sofrer alguma alteração, que será posteriormente comunicada.
Recordamos ainda que, de acordo com o procedimento relativo às inscrições/pagamentos de atividades pedagógicas, comunicado aos agrupamentos, as inscrições só
são efetivadas com a submissão no SIIE do comprovativo do pagamento e que as
inscrições até 2 dias depois do prazo têm um agravamento do custo de 2€, não
sendo possível inscrever na atividade após esses 2 dias.
Para qualquer esclarecimento adicional deverão contactar a Equipa do Albergue Regional, através do email albergue.santarem@escutismo.pt ou pelo telemóvel 932 831
578 (André Freitas).
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