XV CCAD 2018
Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento de Desbravadores
Sítio Boa Sorte – Viana - ES
- 31 de Maio a 03 de Junho de 2018 Regulamento:
Para um bom acampamento, temos algumas regras:
Regras Administrativas:
1. Visita ao local do acampamento para escolha da área do clube:
Data: 20/05/2018
Horário: 14h, no sítio;
2. Apresentação da Pasta do Clube até o dia 18/05/2018 à secretária da Região, contendo os seguintes
itens:
 Seguro anual pago com relação de nome dos segurados
 Apresentação da relação dos participantes contendo os seguintes dados: nome completo, idade,
estado civil e cargo;
 Apresentação das autorizações de pais;
 Apresentação da autorização da Igreja devidamente assinada
 Apresentação da licença de acampamento para a ASES;
 Apresentação das fichas de inscrição/ médicas de cada participante (ver modelo);
 Cópia de RG, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina atualizado (inclusive com febre amarela e
tétano) de cada participante, incluindo diretoria.
4. Pagamento das inscrições = R$ 25,00 (desbravador e diretoria);
5. Caixa de primeiros socorros (por clube e por unidade);
6. Check list: deverá ser realizado antes da saída do clube para o acampamento.
Observações:
-

As inscrições deverão ser pagas até o dia 14/05/2018;

-

As unidades deverão ser de 6 a 8 desbravadores.

Região Tupi – ASES
Regional: Erasmo Gazolli Cel.: (27) 99943-1719

Secretária: Marciane Nascimento Cel.: (27) 99519-5500

Regras de Alimentação:
1. O cardápio deverá ser enviado até o dia 20/05/2018 para avaliação da nutricionista. Contato:
oliveiravjm@gmail.com;
2. O cardápio deverá estar exposto na cozinha de cada unidade;
3. Será permitido levar até 200g de guloseimas por pessoa (controlar no check list pessoal);
4. A alimentação deverá ser preparada pelos desbravadores (10 a 15 anos) sob a supervisão de um adulto;
5. Proibido levar achocolatados, refrigerantes, carnes e todo tipo de alimento que não condiz com os
princípios de saúde da Igreja;
6. Proibido comprar/vender qualquer tipo de alimentos ou outros no local sem autorização;
7. O almoço de sexta feira será “comida mateira”, feito sem panelas e no fogo a lenha.
8. Estaremos oferecendo gelo, gás, água e verduras/frutas/legumes para os Clubes interessados em
adquirir diariamente, vamos informar valor, horário de entrega pagamento no ato. Os Clubes que
usarem gelo deverão providenciar reservatório apropriado para conservação que não dependa de
energia elétrica.
Regras Comportamentais:
1. Seguir estritamente os horários da programação;
2. O horário para visitas será Sábado de 13h às 17h.
3. Os visitantes devem ser orientados a seguir as regras de alimentação e demais regras do acampamento.
4. As atividades propostas pelos clubes nos horários livres deverão ser apresentadas à coordenação do
evento, para conhecimento, avaliação e orientação, com antecedência de no mínimo 3 horas.
5. Proibido entrar no rio e na piscina sem autorização e presença da segurança;
6. Proibido sair do acampamento sem autorização do coordenador do evento;
7. O Desbravador deverá estar sempre usando seu lenço, independente da roupa que estiver trajando;
8. Não deverão usar camisas de time, sunga de banho, biquíni, camisetas de bandas, etc.;
9. ROUPAS CAMUFLADAS/MILITARES não serão permitidas.
10. Não será permitido levar aparelhos eletrônicos;
11. Todas as atividades dos desbravadores sempre deverão ser monitoradas por um ADULTO responsável.
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Regras Estruturais:
1. Cada clube deverá construir latrina masculina e feminina (deve ser construída pela diretoria) no local
previamente especificado; Obs: ver distribuição dos banheiros.
2. Cada clube deverá levar 20 kg de cal para latrina;
3. Lonas, estruturas, sacos de lixo e afins são de responsabilidade do clube;
4. Cada unidade deverá construir um sumidouro suficiente em área próxima à cozinha;
5. As pias e torneiras do local só poderão ser utilizadas para a coleta de água (para uso de todos
independente de sua localização), não será permitido o uso para lavar louça, panelas, utensílios ou
higiene pessoal, essas atividades deverão acontecer no sumidouro construído pela unidade na sua área
de cozinha.
6. A montagem e desmontagem do acampamento, portal, varal, cerca, etc. deverá ser executada pelos
desbravadores (10 a 15 anos);
7. Proibido o uso de energia elétrica e aparelhos eletrodomésticos;
8. Proibido usar sabonete, shampoo, creme e afins nas águas do rio e das piscinas (Tais produtos podem
ser utilizados fora do rio). Nesse caso, somente poderá ser utilizado sabão de coco base vegetal;
9. O uso dos banheiros do local será de maneira organizada e compartilhada, bem como a limpeza dos
mesmos;
10. Todo o lixo inorgânico produzido pelas unidades deverá ser limpo, seco, selecionado, acondicionado e
levado de volta para o seu lugar de origem;
11. O lixo orgânico deverá ser enterrado no sumidouro;
12. A manutenção e limpeza da área do acampamento são de responsabilidade do clube;
13. Os clubes só poderão deixar o local do acampamento após o ENCERRAMENTO do evento;
13. Não cortar BAMBÚ ou outra vegetação sem autorização da direção do evento (Apoio).
Observações:
-

Neste regulamento consideramos que seria redundante citar as regras de comportamento dos
Desbravadores em atividades oficiais e no seu cotidiano, porém tais regras devem ser seguidas
durante o evento, mesmo não tendo sido citadas neste documento.

-

O que não estiver especificado nesse regulamento deve ser consultado!
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Requisitos:
Deverá ser feito:
1. Portal criativo do clube (com identificação, lembrando do Campori DSA);
2. Fogueira criativa por clube, mantida acesa até o final do acampamento;
3. Varal suficiente para todos (escondido);
4. A bandeira do clube deverá ser hasteada no local de formatura (entregar a bandeira na data prevista em
condições de hasteamento).
5. Suporte para o bandeirim da unidade;
6. Cantinho do lenhador por unidade;
7. Cada unidade deverá criar o seu chamado;
8. Cada Clube deverá utilizar o seu grito de guerra;
9. Cada unidade deverá utilizar o seu grito de guerra;
10. Símbolo da unidade no bandeirim;
11. Objetos, utensílios e ferramentas identificados;
12. Devocional matinal: capelão da unidade;
13. Devocional noturno: capelão do clube.

Instruções:
1. Bússola/Pista de azimute
Levar: Uma bússola por unidade
2. Pioneirias
Levar: Sisal, serrote de poda, faca.
3. Nós e Amarras
Levar: Cabo solteiro (3m de 8mm), Sisal e varas de bambú.
4. Ordem Unida
Levar: Boné/chapéu, calçado fechado e protetor solar.
5. Técnicas de Acampamento
Levar: Papel e caneta/lápis
6. Fogueiras
Levar: Fósforos/pederneira/lupa, facão/machadinha/faca e lenha suficiente.
7. Abrigos
Levar: Lona 3x3, cordas, bambú, folhas de palmeiras.
8. Primeiros Socorros
Levar: Kit primeiros socorros, papel e caneta
9. Segurança Básica na Água
Levar: Colete salva-vidas
10. Manuseio e manutenção de ferramentas
Levar: Faca, facão, machadinha, serrote de poda, pedra de afiar, lima 3 quinas, arco de serra.
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11. Acampamento Seguro
Obs.: Os clubes estão livres para escolher as aulas que desejam participar, porém devem levar o próprio
material sugerido para a mesma.

Eventos:
12. Hasteamento e arriamento (escala entre os clubes, ver programa);
13. Escola Sabatina e Culto, realizados em forma de intercâmbio entre os clubes (60 a 90 minutos). Obs:
Nesse ano de 2018 teremos uma programação toda especial.
14. No Sábado à tarde haverá uma linda CERIMÔNIA DE BATISMO no rio,(ver programa) faça planos junto
ao seu Pastor e Ancião e nos apresente os nomes dos candidatos do seu clube ou igreja até 20 de Maio
2018. O batismo é extensivo a todos os membros da igreja.
15. No Sábado à tarde, após o Batismo (ver programa), será realizada uma cerimônia de SANTA CEIA DE
DESBRAVADOR com todos os acampantes, faça planos para que todos participem. Consulte ao seu
PASTOR DISTRITAL OU ANCIÃO DO CLUBE.
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