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II BOLETIM ENDURO 2015 

 

Maranata!!!! 
ATENÇÃO Desbravadores. Você que preparou sua unidade aqui vão informações 

importantes. E você que ainda não se inscreveu ainda está em tempo. As inscrições do 

Enduro 2015 ainda estão abertas.  

Venha participar desse evento que fará diferença em sua vida. 

O que é o Enduro? 

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.  

Data: O Enduro 2015 será de 11-14 de Junho. 

Inscrições e informações gerais: 

1. Quem pode participar: 

- Unidades de Clubes de Desbravadores ativos e inscritos na Associação Sul de Rondônia. 

- As unidades deverão ter de 8-10 componentes. 

- As unidades devem ter no mínimo 2 componentes de 10-12 anos.  

- As unidades de 8 e 9 componentes podem ter no máximo 2 membros acima de   16 anos. As unidades de 10 

componentes podem ter no máximo 3 membros acima de 16 anos 

- Cada unidade deverá levar 1 apoio, maior de 18 anos. O mesmo ficará a disposição da organização do evento. 

 

2. Inscrições: 

- O valor das inscrições é de R$ 45,00 por desbravador no 1º prazo e PERMANECERÁ O MESMO VALOR2º prazo. 

- O 1º prazo de inscrições se inicia, 29/03/15 e se encerra dia 06/05/15. As unidades inscritas dentro desse 

prazo terão 2.000 pontos.SELO OURO PLUS 

- O 2º prazo de inscrições se inicia no dia 07/05/15 e se encerra no dia 01/06/15. As unidades inscritas dentro 

desse prazo terão 1000 pontos.PRATA 

- O poio pagará apenas o valor da sua camiseta. AINDA ESSA SEMANA divulgaremos o valor. 

- Caso a unidade não compareça ao evento NÃO haverá devolução do valor da inscrição. 

- A inscrição será efetivada quando 

a) Efetuar o depósito em:Agência 1405-2 

                                                 Conta Corrente 20838-8 

UNoB – Banco do Brasil 

b) Preencher e enviar a ficha de inscrição (EM ANEXO) 

c) Enviar o comprovante de depósito para o email: enduro2015.asur@outlook.com 

d) Enviar comprovante do seguro feito exclusivo para o evento.  

O seguro deve ser feito no site: armsulamericana.com => opção EXCURSÃO => CONTRATAR => Colocar as 

informações necessárias para a contratação do seguro => gerar o boleto => Contratar o plano IV – R$5,42 por 

pessoa. 
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Caso a unidade não contrate esse seguro será impedida de participar do evento sem direito a ressarcimento da 

inscrição. 

 

3. Requisitos: 

a) Uniforme - Todos os membros inscritos devem estar uniformizados com uma camiseta padronizada da 

unidade, na abertura e no encerramento. 

b) Bandeirim - As unidades devem trazer e portar o seu bandeirim (que deve estar dentro dos padrões do 

manual da DSA). O capitão deve portar o bandeirim durante todo o Enduro. 

c) Projeto Comunitário – Cada unidade deve trazer uma cesta básica padrão. 

 

4. Materiais Necessários: 

 

- As Unidades também devem trazer, para o seu próprio uso:  

- 1 bússola com marcação de graus 

- 1 prancheta, papel e canetas 

- Sacos/recipientes para lixo 

- 1 rolo pequeno de Sisal(cordas) 

- 1 facão 

- 1 estojo de Primeiros Socorros 

- Alimentação necessária para os 4 dias de provas e utensílios para cozinhar. 

           Cardápio de refeições para as unidades: 

 Desjejum: Pão, granola, frutas. 

                Almoço:arroz, feijão, salada, mistura que será dada pela organização. 

              Jantar: Lanche ou sopa 

 

Obs: O facão ou machadinha deve ser carregado e utilizado apenas pelo conselheiro da unidade. 

 

• As unidades que trouxerem TODOS os materiais pedidos nesse boletim terão BÔNUS de um selo OURO 

 

-Cada Desbravador deve trazer: 

-Tênis ou bota adequada para caminhada 

- Roupas leves e confortáveis 

- Materiais de higiene e limpeza 

- Pratos (plásticos) e talheres 

- Lanterna e pilhas 

- Cada desbravador devera trazer seu cabo solteiro com o comprimento de 5 metros e espessura de 12mm. 

 

Todos os participantes do ENDURO deverão estar uniformizados com o uniforme de GALA para a passeata que 

acontecerá no sábado pela manhã em Presidente Médici.  

OBS: tragam os uniformes todos juntos dentro de uma mala ou caixa identificados com todos os dados da unidade, 

pois terá um carro de apoio para guardar os uniformes. 

 

As unidades que já efetuaram o depósito, mas ainda não enviaram o comprovante,por favor, nos envie até terça-feira. 

Temos algumas inscrições que ainda não foram identificadas. 
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Por enquanto é só. Se preparem, pois esse Enduro trará grandes emoções. Logo traremos mais informações. Em caso de 

dúvidas entre em contato. 

 

 

Email: enduro2015.asur@gmail.com 

Édson D’avila: 9201-8685 

9914-9695 

    8115-2721 

Laís Soares: 9222-1404 - (Whatts App) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO ENDURO 

Nome do clube:______________________________ Cidade:_________________________ 

 Nome da unidade______________________________  

 

NOME COMPLETO IDADE DATA DE NASCIMENTO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   

 

  ______________________                ____________________      _______________________ 

             Diretor                                                          Regional   Pastor/Coordenador 

 


