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Autorização 

O Enduro é uma caminhada na qual as unidades de clubes de desbravadores vão cumprindo provas no decorrer do 

percurso, como: orientação por bússola, excursionismo com mochila, arte de acampar, escalada, primeiros socorros, 

nós, cozinha ao ar livre, entre outras provas de aventura e ecologia. A caminhada iniciará no dia 11/06/15, no KM 23 às 

5 horas e terminará no dia 14/06/15 por volta das 15 horas, na Escola 15 de Novembro. 

Eu .................................................................................................................................................... 

Pai ou responsável pelo menor ...................................................................................................... 

Autorizo a participação do mesmo no Enduro de desbravadores 2015, realizado na cidade de Presidente Médici e me 

responsabilizo por informar sobre o estado geral de saúde do menor, bem como alergias ou cuidados especiais. 
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