AGRUPAMENTO 740 – AREOSA
CNE – Corpo Nacional de Escutas
Instituição de Utilidade Pública

Circular: 06/21.22
Data: 14/11/2021
Assunto: ACANAC 22 – ACAMPAMENTO NACIONAL 2022

Caríssimos, Dirigentes, Elementos e Encarregados de Educação
No final do ano escutista 2020/2021 a maioria dos elementos das 4 secções disseram
querer ir ao ACANAC (Acampamento Nacional do C.N.E.).
-

DATA - 01 a 07 de Agosto (poderemos ir a 31/07)

-

LOCAL- Idanha a Nova

-

CONDIÇÃO - ter pontos no Jogo do Centenário FOCA o fuTUro

-

As inscrições provisórias decorrem até o dia 15/12, implicando o pagamento de 60€.

-

As inscrições definitivas decorrem de 15/01 a 15/03, implicando o pagamento de 60€
Dado que a inscrição é feita em agrupamento, e para que possamos cumprir os prazos,
os elementos devem fazer a inscrição junto da sua secção e efectuar o pagamento de
60,00 até ao dia 04/12/2021.
Existem algumas hipóteses de inscrição e pagamento:
1.

120€ (60€ pagos até 4/12 + 60€ pagos em janeiro)

2.

130€ (60€ pagos até 4/12 + 70€ pagos em fevereiro)

3.

140€ (inscrição e pagamento em janeiro)

4.

150€ (inscrição e pagamento em fevereiro)

Em caso de desistência, desde que comunicada até 31 de maio de 2022, será devolvido
50% do valor pago, até ao máximo do valor da parcela da inscrição provisória (60€).
Caso a secção não consiga os pontos suficientes para participar no ACANAC fica com a
inscrição cancelada e as verbas pagas serão devolvidas logo que o C.N.E. o faça.
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O Agrupamento irá motivar os elementos de todas as secções para que se façam
angariações de fundos com o objectivo de se pagar as deslocações em autocarro.

Saudações Escutistas,
Pel´a Direção do Agrupamento
Miguel Araújo
(Secretário do Agrupamento)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cortar pelo picotado e entregar até 4/12/21 na secção com o pagamento

Pretendo inscrever o meu educando _______________________________________________
da secção lobitos / exploradores / pioneiros / caminheiros (riscar o que não interessa) no
ACANAC 22 – Acampamento Nacional que irá ocorrer em Idanha a Nova de 01 a 07 de
Agosto.
Efectuo o pagamento de 60,00.
Porto, ______ de ________________ de _____

_______________________________________
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