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IX ACANAC – Comissão Organizadora

O IX ACANAC espreita!
Estás informado?
Nós ajudamos-te a que saibas tudo sobre o IX ACANAC.
Não percas estas informações úteis e importantes.

Vais ao ACANAC e já estás inscrito?
Como sabes, decorre, até 31/03/2018, a fase de pagamentos para quem se inscreveu
no 1º período de inscrições.
Não te esqueças que tens que cumprir as seguintes datas:
idades
2 - 12 anos

> 12 anos

2ª Tranche – de 01/01/2018 a 28/02/2018

------------------

15,00 €

30,00 €

3ª Tranche – de 01/03/2018 a 31/03/2018

------------------

10,00 €

25,00 €

As inscrições deverão ser remetidas para as respetivas Direções Regionais (DR) para os
Núcleos com DR ou diretamente para a Direção Nacional (DN) para Núcleos sem DR, à
semelhança do que já aconteceu no 1.º período de inscrições.
Disponibilizamos, em anexo, a ficha que deverá ser devidamente preenchida por todos
os inscritos nesta 1ª fase e deverá acompanhar os pagamentos que estão por efetuar.
Para os inscritos que já pagaram a totalidade da inscrição, solicita-se que enviem esta
ficha para a nossa DN, com atualização da informação e assinatura do termo de
responsabilidade.
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Ainda não te inscreveste mas queres participar na Grande Atividade da FNA em 2018?
Se ainda não te inscreveste, não te esqueças que decorrerá entre o dia 01/04/2018 a
31/05/2018 a última fase de inscrições.

Nacionais, Outras Associações e Estrangeiros até aos 2 anos
Nacionais, Outras Associações e Estrangeiros dos 2 aos 12 anos
Nacionais, Outras Associações e Estrangeiros restantes

-------------

Inscrição Gratuita
50,00€
100,00€

A ficha de inscrição continua disponível nos sítios habituais (blogue e sítio do ACANAC,
blogue e sítio da FNA e na tua Direção Regional, caso exista, ou ainda contactqando a
DN)
Esperamos por ti!!!!

As Direções Regionais também têm prazos a cumprir. Precisamos da vossa ajuda
para que tudo corra bem!

- pagamentos recebidos até 28/02/2018 deverão ser comunicados e enviados para a
DN até 10/03/2018
- pagamentos recebidos 31/03/2018 até deverão ser comunicados e enviados para a
DN até 10/04/2018
- inscrições e pagamentos recebidos até 31/05/2018 deverão ser enviados para a DN
até 10/06/2018
Para facilitar o processo e controlo das inscrições, será enviada a cada DR uma
listagem de todos os associados inscritos e recebidos pela Organização durante esta
1.ª fase.
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Não tens seguro FNA mas tens outro seguro de Acidentes Pessoais?
Prenche a ficha desta 2ª fase e ajuda-nos a ter toda a informação relevante sobre ti.

Não tens seguro FNA mas vais subscrevê-lo para o período 01/04/2018 a
31/03/2018, com a atualização dos censos2018?
Prenche a ficha desta 2ª fase e ajuda-nos a ter toda a informação relevante sobre ti.

Queres fazer o teu Compromisso em Campo?
Temos tudo preparado para essa Grande Festa.
Só tens que nos dizer que é essa a tua vontade até ao dia 15/06/2018.

Voluntariaste-te para os serviços?
Serás contactado pela Organização durante o mês de Junho para te indicarem onde
será necessária a tua ajuda.

Reparaste que os teus dados não estão corretos? Há informação que pretendas
atualizar?
Contacta a Organização e comunica as alterações.
Só assim conseguiremos preparar tudo para a grande atividade.
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Fica atento porque:
- serás desafiado para participar nas atividades, durante o mês de Maio será divulgado
o programa detalhado do ACANAC;
- há atividades que requererão inscrição prévia; para isso, durante o mês de Maio serás
contactado para esse fim;
- o teu núcleo será desafiado a preparar-se para o ACANAC;
- a tua Direção Regional será desafiada a preparar-se para o ACANAC.

Ainda precisas tirar dúvidas?
Queres fazer alguma sugestão?
Não sabes como comunicar com a Organização do IX ACANAC?
Então, toma nota:
João Policarpo (Chefe de Campo): 962 854 540
Paula Campos (Chefe de Campo Adjunta): 939 302 950
Correio Eletrónico: fna.ix.acanac@gmail.com
Pergunta que nós respondemos!

ESPERAMOS POR TI
VEM e EXPLORA O OURO DO TEU CORAÇÃO
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