De:

Chefia Campo Acampamento Regional Braga 2016

Para:

Chefes de Contingente

Assunto:

Informações

Data:

14/07/2016

Caros Escuteiros,

Estamos a caminhar, a passos largos, para o início do nosso Acampamento Regional
e, nesse sentido, queremos transmitir as seguintes informações:
1. Saúde
2. Entradas e Saídas de Campo
3. Inscrições Pendentes

1. Os Agrupamentos que ainda não tenham entregado as fichas de saúde dos
elementos e Dirigentes, deverão fazê-las chegar, até à próxima segunda-feira, dia 18
de julho, e entregar os originais no dia 1, ao fazer o check-in.
2. Para que as entradas no acampamento corram de uma forma muito célere, irão ser
feitas da seguinte forma:


Os autocarros deverão seguir para a Avenida Dr. Almeno Vieira Leite,
estacionando o mesmo no local destinado para o efeito. Um chefe por
Agrupamento terá que dirigir-se ao check-In, que estará instalado na Biblioteca
Padre Alves Vieira, sita na Rua do Emigrante, em Vieira do Minho, e levantar
toda a documentação do seu contingente. O autocarro só partirá para o campo
depois de ter sido autorizado pela segurança do acampamento.

Assim, os horários de entrada, por Núcleos, no dia 1 de agosto, são os seguintes:
8:00h – 9:00h - Vieira do Minho | Fafe | Póvoa de Lanhoso | Vila Verde
9:00h – 10:00h - Braga | Cego Do Maio
10:00h – 11:00h - Famalicão
11:00h – 12:00h - Guimarães | Barcelos

As saídas de campo, no dia 7, serão, também, efetuadas por Núcleos e no seguinte
horário:
9:30h - 10:30h - Guimarães | Barcelos
10:30h - 11:30h - Famalicão
11:30h - 12:30h - Braga | Cego do Maio
12:30h - 13:30h - Vieira do Minho | Fafe | Póvoa de Lanhoso | Vila Verde

Todas as saídas de campo, antes das 9:30h, do dia 7, e nos restantes dias do
acampamento, terão que ser devidamente autorizadas pelos Campos onde se
encontram inseridos e pela chefia de campo, em formulário a ser preenchido no
seguinte link: http://goo.gl/forms/degaYSePqYtSPyWn2

3. Todos os Agrupamentos que ainda não estejam dentro das normas estabelecidas
no regulamento geral do ACAREG, deverão fazê-lo até ao próximo domingo, dia 17 de
julho, sobe pena de a sua inscrição ficar suspensa.

Saudações Escutistas,

