Primeiro Boletim – Acampamento Comemorativo 60 anos

Querida Família GEAHL,
No iníco do mês tivemos o inicio das comemorações de 60 anos de nosso Grupo Escoteiro, em
uma belíssima festa onde a família GEAHL pode brindar esta marco em nossa história, durante
um ano usaremos o lenço comemorativo para recordarmos esse período tão significativo.
E nada melhor do que um acampamento para continuarmos celebrando, e pensando nisso, no
período de 12 a 15 de outubro, na cidade de Laguna realizaremos um acampamento grupal
comemorativo aos 60 anos.
Teremos diversas atividades, como uma gincana, visita a pontos históricos, ao farol de Santa
Marta, bem como oficinas, sobre a pesca local, específicas da modalidade do ar, entre outras.

Serão 3 modalidades de inscrição, participante, escotista e equipe de apoio:

Participante - para lobinhos, escoteiros, seniores e pioneiros - R$ 200,00
Escotista - R$ 50,00
Equipe de Apoio - R$ 50,00
No valor estão incluso todas as despesas de transporte, da sede até o local da atividade, e retorno,
bem como a alimentação dos 4 dias de atividades, e todas as despesas com a execução das
mesmas.
As inscrições acontecem até o dia 30 de setembro, e podem ser parceladas em até 2 vezes no
cartão de crédito até o dia 09 setembro.
Neste primeiro boletim iremos falar de uma das atividades mais divertidas de nosso
acampamento o Festival de Talentos.

Você pode se inscrever sozinho ou em dois ou mais participantes e mostrar todo o seu talento,
catando, dançando, encenando, fazendo um numero de mágica e o que mais sua criatividade
puder imaginar.
As inscrições também estão abertas até o dia 30 de setembro na ficha de inscrição você deve
assinalar a participação e fazer uma pequena descrição da mesma.
E então vamos colocar pra fora este artista dentro de cada um de nós ?

No próximo boletim falaremos sobre o concurso de fantasia da Festa de Halloween de nosso
acampamento, não fique de fora desta também.
Bom acampamento para todos !!!

