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DESCRIÇÕES
O Mega Líder Paulistana acontecerá no
camping CHICAMPING localizado na Estrada
Municipal Bento Godinho, 120 - Palestina,
Juquitiba - SP, CEP: 06950-000.
O Curso terá início dia 20/04/18 às 20h e o
encerramento se dará dia 22/04/18 às 17h30.
O valor da inscrição por participante será de
R$ 170,00 sem transporte ou de R$ 200,00 com
transporte. Para os que optarem pela inscrição
com transporte, o mesmo sairá da sede da
Associação Paulistana, localizada na Av. Santo
Amaro, 2949, às 18h do dia 20/04/18.
Não haverá devolução da taxa de inscrição
(seja com ou sem transporte), por desistência.
Também será considerado como “desistência” o
não comparecimento no evento.
Somente aspirantes a Líder de AVENTUREIROS
poderão se inscrever no Mega Líder, desde que
devidamente cadastrados no SGC. Salvo com
autorização expressa do regional junto ao
departamento.
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As vagas são limitadas a 7 inscrições por região.
Assim sendo, a indicação dos nomes virá via
regional. Com os nomes dos participantes, o
departamento de Aventureiros fará a liberação
para a inscrição via SGC.
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As inscrições estarão disponíveis a partir do dia
08/03/18 e se encerrarão dia 09/04/18.

Dia 22/04/2018, todos os inscritos terão direito ao
Day Use no parque do Rio Abaixo. Inclusas
atividades como: Stand up paddle, Caiaque,
8
Slackline, Badminton, Vôlei, Mega Rampa e uma
Trilha Radical. Maiores detalhes nos vídeos
postados no facebook do MDA.
Para aqueles que desejarem, poderão
intensificar sua experiência participando do
Rafting no Rio Juquiá. O valor será de R$ 90,00
9
por participante, pago a parte, porém, antes do
evento. O Rafting será permitido apenas para
inscritos no Mega Líder.
Todos os participantes deverão enviar uma carta
de recomendação do pastor distrital para
10
cristina.pires@ucb.org.br até o dia 09/04/2018.
Não serão aceitos participantes sem a devida
recomendação.
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DESCRIÇÕES
Não poderão se inscrever menores de 18 anos
de idade. Pois, esta é a idade mínima exigida
para “começar” a fazer o cartão de liderança
para Aventureiros.
As Inscrições serão realizadas diretamente no
SGC. Os comprovantes de depósitos devem ser
anexados no sistema para a finalização das
inscrições. Para eventuais dúvidas sobre este
item, enviar um e-mail para:
cristina.pires@ucb.org, ou pelo fone: (11) 35450858, falar com Cristina Pires.
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.
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Serão fornecidas as refeições do jantar de sexta
14 feira (dia 20/04/18), até o almoço de domingo
(dia 22/04/18).
Todos os inscritos receberão uma pasta, caneta,
bloco de anotações, trunfo e certificado. Vale
ressaltar que os certificados serão fornecidos no
evento para os participantes que assistirem o
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curso completo, inclusive as aulas de sexta feira
a noite; não serão tolerados atrasos. Não haverá
entrega de certificados em nenhum momento
posterior ao curso.
Todos os participantes devem estar
devidamente inscritos e identificados no evento
16
mediante uma pulseira fornecida pelo
departamento. Não serão permitidos
participantes sem identificação/inscrição.
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Não será permitido a participação de crianças,
em nenhuma faixa etária.
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Todos os participantes devem comprovar a
vacinação contra a febre amarela
Pr. César Nascimento
MDA - Paulistana
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ITENS NECESSÁRIOS
Roupas para frio e calor
Toalha de banho
Calça jeans
Short ou bermudas
Camisetas
Agasalho
Roupas intimas
Roupas de banho
Cobertor
Travesseiro
Lençol
Meias
Boné
Tênis ou botina
Repelente
Protetor solar
Copo plástico
Prato plástico
Talheres
Esponja para lavar louça
Detergente liquido
Bíblia
Lição da Escola Sabatina
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ITENS OBRIGATÓRIOS
Mochila
Lanterna
Material de higiene pessoal
Roupa para ralo
Saco/ Sacola para roupas
sujas ou molhadas
Álcool gel
Capa de Chuva
Pode ser solicitado algum
outro item em boletins
posteriores

