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ABAC - CORAÇÃO JOVEM 2012 EM XIQUE XIQUE - REQUISITOS 
    
Direitos e Deveres  
 
A inscrição envolve os seguintes benefícios aos clubes:  
 
1.   Infra-estrutura no local do Campori;  
2.   Equipe de apoio;  
3.   Coletâneas;  
4.   Troféus;  
5.   Identificação.  
 
Cada Clube é responsável por:  
 
1.   Equipamentos de acampamento;  
2.   Documentação para viagem de cada participante;  
3.   Equipamento de cozinha e alimentos;  
4.   Transporte da cidade até o local;  
5.  Seguro de todos os componentes do clube, inclusive cozinheiras, segurança e qualquer pessoa ou 
criança que esteja acompanhando a excursão do clube.  
 
Viagem  
 
Ao organizar a viagem de seu clube, observe:  
 
1.   Condição do ônibus e documentação para uma viagem de longa distância;  
2.   O Evento não se responsabiliza por conseguir hospedagem para os motoristas de ônibus;  
3.  Lembre-se  de  pegar  o  número  do  celular  do  motorista,  para  que  em  caso  de imprevisto ou 
necessidade, tenha uma forma de entrar em contato.  
 
O local  
 
Para realizar o III Coração Jovem da ABaC foi escolhido o Parque  Encontro das Pedras, localizado na 
cidade de Xique-Xique.  
O parque  tem  excelente  infra-estrutura  e  área  verde  para  acampamento.  A Prefeitura Municipal de 
Xique-Xique está de portas abertas para nos receber.  
 
Cozinhas  
 
As  cozinhas  ficarão  em  um  local  separado  da  área  de  acampamento.  Cada  Clube montará sua 
própria cozinha.   
 
1.   A cozinha deve estar identificada com o nome do clube e da região;  
2.   Serão instaladas tomadas próximas a cada cozinha, mas o clube deverá levar sua extensão.  
3.   O  Evento  estará  disponibilizando  a  venda  de  água  mineral  em  galões  de  20 litros e botijão de 
gás. (não viajem com botijão de gás, mesmo estando vazio. Esta prática é perigosa e proibida por lei);   
4.   O cardápio deverá ser vegetariano, seguindo a orientação da igreja;  
 
 
 
 
fonte: www.bahiacentral.org.br 
 


