Local: AABB Panambi – Associação Atlética Banco do Brasil de Panambi
Acesso BR-285 (4,06km) - Panambi, RS.
https://pt-br.facebook.com/aabbpanambi

23° ACAMPASUL – 20 a 22 de setembro de 2019

Critério para inscrição: ter 14 anos completos no dia 20/09/2019
1. As inscrições do 23° Acampasul serão feitas pelo site do SEJA (www.sejameuc.com.br), para
dúvidas contatar pelo e-mail: (acampasul@gmail.com). Uma pessoa deve ser responsável para
efetuar o depósito dos valores das inscrições na conta do Acampasul (abaixo). As inscrições devem ser
feitas em grupos e o comprovante de depósito deve ser enviado para o e-mail acima.

2. O objetivo é que cada participante do Acampasul seja identificado e acompanhado por um grupo e seu
respectivo líder. Não aceitaremos inscrições individuais. Caso seu grupo não esteja na lista no momento
da inscrição, a opção “Outros” deve ser selecionada.

3. Valores e período da inscrição:
01/07/2019 – 31/07/2019: R$ 50,00
01/08/2019 – 01/09/2019: R$ 60,00
A partir de 02/09/2019: R$ 75,00
Conta para depósito:
Sicredi
Favorecido: Carla Beatriz Buhring

Agência: 0307

CC: 63397-4

4. Cada grupo deverá vir acompanhado de um casal responsável para o acampamento. O casal responsável
não necessitará pagar a taxa de inscrição, devendo auxiliar no cuidado dos acampamentos durante as
programações.

5. Diversos

Pedimos total atenção para a questão do horário de chegada: dia 20/09 a partir das 16h.


O sistema de entrega das pulseiras será por grupo. Portanto o líder de cada grupo ficará encarregado de
retirá-las, mediante apresentação de carteira de identidade de cada inscrito, e distribuí-las, fazendo os
devidos acertos (caso haja pendências).



Pedimos para que os líderes guardem os comprovantes de depósitos e recibos originais e os apresentem
na retirada das pulseiras.



Informamos que o valor de visitante no Acampasul é de R$ 30,00 a diária e R$ 10,00 somente
à noite ou manhã.



Em caso de dúvida entrar em contato conosco:
Whatsapp: (55)99112-3778 – Comissão Acampasul – acampasul@gmail.com
Panambi: (55) 3375-3361 – Miss. David – david.pabst@meuc.org.br

6. Cantina
Haverá cantina no local para café da manhã e lanches para os interessados que não tiverem cozinha em
seu acampamento.

