ITENS

DESCRIÇÕES

1

O CTAD, será realizado no Centro de Treinamento da Associação Paulistana da IASD;
Rua Salma, 25/77 – Parque São Jorge – Cotia – SP, das 8h às 18h.

2

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 18/12/2017 e encerrarão dia 19/01/2018.

3

O valor da inscrição será de R$ 30,00 por participante.

4

A quantidade de inscritos no CTAD será de no máximo cinco (5) membros da diretoria,
sendo um (1) diretor(a), dois (2) associados(as), um (1) secretário(a) e um (1)
tesoureiro(a). Todos devem estar devidamente cadastrados no SGC. Salvo com
autorização expressa do Regional junto ao departamento.

5

As Inscrições serão realizadas diretamente no SGC. Para acessa-lo entre em:
www.ap.adventistas.org/aventureiros, clique em Sistema de Gerenciamento de Clubes.
Os comprovantes de depósitos devem ser anexados no sistema para a finalização das
inscrições (o arquivo precisará estar em JPG). Para eventuais dúvidas sobre este item,
enviar um e-mail para: talissa.araujo@ucb.org.br.

6

Cada clube deverá depositar o valor das inscrições de sua liderança no
BANCO BRADESCO, Agência 3396-0 - C/C 46235-7 CNPJ: 55.233.019/0002-50
Favorecido: União Central Brasileira da IASD.

7

Para receberem a pontuação do ranking, cada clube deverá enviar pelo menos um
participante para este evento.

8

Será fornecido lanche no horário do almoço para todos os participantes devidamente
inscritos.

9

Todos os inscritos receberão uma pasta, caneta, bloco de anotações, trunfo e
certificado. Vale ressaltar que os certificados serão fornecidos no evento; não haverá
entrega de certificados em nenhum momento posterior ao curso.

10

Todos os participantes devem estar devidamente inscritos e identificados no evento
mediante uma pulseira fornecida pelo departamento. Não serão permitidos
participantes sem identificação/inscrição.

11

Cada Clube inscrito precisará levar, no mínimo, um Notebook no CTAD. A internet será
fornecida pelo evento via Wi-Fi.

12

Não será permitido a participação de crianças, em nenhuma faixa etária.

Pr. César A. Nascimento
Departamental MDA – AP

