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Olá querido(a) jovem!
O tempo está passando e nosso Campori está chegando. A partir de
agora, estaremos enviando constantemente informações para que
nosso evento possa ser organizado e inesquecível. Acompanhe conosco
cada detalhe do planejamento e vá conversando e informando sua
galera, para que ao chegar o dia 15 de novembro, esteja tudo bem
preparado.

1 – Deslocamento: em agosto iremos divulgar a escola em que cada
pessoa ficará alojada. Estamos trabalhando para que todos os jovens da
mesma associação fiquem no mesmo local ou pelo menos em
instalações próximas. Lembramos que o deslocamento do alojamento
até o local do evento deve ser por conta de cada um. As distancias a
serem percorridas dentro da cidade ficarão em torno de 250 - 300 km. A
quantidade exata da quilometragem poderá ser calculada quando a
escola for informada, levando em consideração a distância do local do
alojamento e o Parque Barigui;

2 – Hotelaria: em Curitiba/PR temos uma rede de hotéis com diversos
preços. Se alguém desejar ficar em hotel poderá fazer sua reserva,
apenas pedimos para que informe o seu distrital de jovens e a sua
Associação/Missão, para que este nome seja tirado da listagem de
pessoas destinadas ao espaço dos alojamentos;

3 – Motoristas: o evento estará disponibilizando em cada escola uma sala
para que os motoristas possam ficar juntos. Cada um deles deverá trazer
o colchão e utensílios pessoais. Os ônibus poderão ficar nas ruas próximas
as escolas. Lembramos que é importante conversar com a empresa de
ônibus que está sendo contratada para deixar claro todos estes detalhes,
pois sabemos que normalmente a responsabilidade de alojamento e
alimentação dos motoristas é uma obrigação do contratante. Estaremos
oferecendo o pacote de alimentação também para os motoristas.

4 – Festa das Missões: No programa de sábado à noite teremos uma Festa
das Missões, onde cada participante deverá vir caracterizado dentre os
continentes descritos abaixo e conforme a sua Associação/Missão. O
objetivo deste momento é intensificar uma proposta do Campori de
enviar jovens da União Sul Brasileira para todos os continentes do nosso
planeta. Será um momento de muita foto, muita diversão e inspiração.
Entre no clima da Festa! Entre no clima da Missão!
Pesquise os países do continente de sua Associação/Missão. Venha com
roupas típicas, traga bandeiras. Tenha ideias com sua galera!
Surpreenda, e esteja preparado para ser surpreendido:

- Associação Catarinense: América
- Associação Central Paranaense: América
- Associação Central Sul Rio-grandense: Ásia
- Associação Norte Catarinense: Ásia
- Associação Norte Paranaense: África
- Associação Oeste Paranaense: Europa
- Associação Sul Paranaense: África
- Associação Sul Rio-grandense: Europa
- Missão Norte Sul Rio-grandense: Oceania

5 – Pacotes de Alimentação: Estamos lançando dois pacotes de
alimentação para o Campori:

- Pacote 1: R$ 120,00. Inclui 9 refeições, que vão do jantar de quinta-feira
dia 15 de novembro até almoço de domingo dia 18 de novembro;

- Pacote 2: R$ 96,00. Inclui 6 refeições, que vão do jantar de quinta-feira
dia 15 de novembro até o almoço de domingo dia 18 de novembro, com
exceção dos desjejuns. Este pacote é ideal para pessoas que vão ficar
em hotel e está incluso na diária o desjejum, e para participantes que
moram em Curitiba/PR ou estão hospedados na casa de algum
conhecido e podem fazer o desjejum antes de sair de casa para o
evento.

Recomendamos que todos os participantes optem por um dos pacotes,
pois teremos atividades uma em seguida da outra tornando inviável a
saída rumo a outros locais para refeições.
IMPORTANTE: não estaremos vendendo refeições avulsas ou pacotes
durante o evento.
Todos os desjejuns serão iguais e servidos nas escolas.
O almoço e jantar será servido no local do evento – Expo Renault Barigui.

Como e com quem poderei efetuar a compra dos pacotes de
alimentação?

O distrital de jovens deverá efetuar a compra de todos os pacotes de
alimentação, tanto para inscritos quanto para os motoristas. A data para
compra desses pacotes será de 1 de agosto até 11 de setembro pelo
mesmo site onde foram feitas as inscrições sistemaja.org. Em breve
divulgaremos passo a passo de como efetuar essas compras via sistema.

