IV Boletim Informativo do
Together
1.Evento
a. O Together é uma experiência de missão e voluntariado.
b. Acontecerá entre os dias 21-24 de novembro de 2019 em Brasília-DF.
c. A abertura será no dia 21 de novembro de 2019 (quinta-feira) as 08h e o
encerramento as 12h do dia 24 de novembro de 2019 (domingo).
d. É um evento fechado, somente para os inscritos. Com uma área específica para o
público externo, não inscritos.
e. O público alvo são os jovens e adolescentes pertencentes a região da UCOB nos
estados de Mato Groso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.
Porém, teremos algumas vagas disponíveis para jovens de todo o Brasil e do mundo.
f. O Together ocorrerá em 4 locações diferentes, porém com atividades simultâneas
e abertas para todos os inscritos.
g. Estádio Mané Garrincha: Friendship and Mission
I. Local onde será o alojamento somente para as barracas oficiais.
II. Feira aberta ao público externo para apresentar as atividades que a Igreja
Adventista realiza sobre voluntariado e temas afins.
III. Espaço Maker e área de Hackathon noturna.
IV. Aberto 24h a partir do dia 20 de novembro de 2019 (quarta-feira) as 12h e
encerrado no dia 24 de novembro de 2019 (domingo) as 17h.
h. Ginásio Nilson Nelson: Worship and Mission
I. Local onde será feito, diariamente, a abertura e encerramento das atividades
daquele dia.
II. Receberá as palestras plenárias durante o dia.
III. Abrirá as 08h e fechará as 21h30 nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2019
(quinta- feira, sexta-feira e sábado). E das 08h as 12h00 (encerramento do
Together) no dia 24 de novembro de 2019 (domingo).
i. Centro de Convenções Ulysses Guimarães: Feel the Mission
I. Local que abrigará a Feira de Missões com espaços multitemáticos.
II. Receberá as palestras e workshops para públicos entre 150 a 800 pessoas.
E o hackathon diurno.
III.Abrirá as 09h30 e fechará as 18h00 nos dias 21-23 de novembro de 2019 (quintafeira a sábado), não abrirá no dia 24 de novembro de 2019 (domingo).
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j.Missões externas: Live the Mission
II.Ocorrerão em diversos locais pré-agendados na região de Brasília e entorno.
III.Com saída diária a partir do Estádio Mané Garrincha as 10h e retorno ao
mesmo local as 16h, nos dias 21-23 de novembro de 2019 (quinta-feira a sábado),
não haverá no dia 24 de novembro de 2019 (domingo).
III. Corrida de rua solidária (Together Run) no dia 24 de novembro de 2019
(domingo) as 07h, com um percurso total de 5km. As inscrições serão feitas
posteriormente no site/app do evento.
2. Inscrições para participantes do Centro-oeste do Brasil
a.Todas as inscrições somente serão feitas online pelo site:
www.togethermission.com.br
b. O segundo lote de inscrições será aberto no dia 30 de junho de 2019 as 08h e
fechará as 08h do dia 02 de julho de 2019, serão somente 48hs. Inscrições abertas
somente para o centro-oeste.
c. O valor da inscrição é de R$ 169,00. Esse valor sofrerá um desconto em razão da
distância de onde vive o participante até o local do evento, o desconto é calculado
automaticamente pelo sistema. O cálculo é feito em razão do seu endereço e
Associação/Missão. Nesse valor estão duas refeições (almoço) do dia da missão
externa e do sábado 23/11/19, são as únicas refeições oferecidas pelo programa e
são obrigatórias para todos os inscritos.
d. Sobre o valor em relação as distâncias: até 200km => R$ 169,00. Entre 200km e
900km => R$ 149,00. Acima de 900km => R$ 129,00.
e. Para se inscrever, o participante deverá acessar o site do Together nos dias e
horários indicados anteriormente, não é necessário voucher/código e as vagas são
limitadas e para os primeiros que conseguirem finalizar todo o processo de
inscrição, incluindo o pagamento.
f. Os jovens de 16 a 35 anos poderão fazer suas inscrições individualmente.
g. Os adolescentes de 13 a 15 anos somente poderão realizar suas inscrições por
meio de um responsável. O responsável precisa ser maior de 30 anos. Cada grupo de
adolescentes deverá ter, no mínimo, 3 adolescentes e no máximo 5 adolescentes.
Deverão ser todos, inclusive o responsável, do mesmo sexo. O responsável precisará
de uma declaração dos responsáveis legais do adolescente, com firma reconhecida
em cartório, para cada adolescente inscrito. Essa declaração deverá ser scaneada e
inserida no sistema no ato da inscrição. Sem esse documento, o qual será verificado
e validado posteriormente, a inscrição não será realizada.
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O modelo estará disponível a partir do dia 27 de maio de 2019 em sua
Associação/Missão e, também, no sistema, a partir do início das inscrições.
h. O responsável pelo grupo dos adolescentes deve ter 21 anos ou mais. Lembrando
que o responsável também precisa de um voucher para fazer a inscrição e que todo
o grupo estará inscrito junto. Todas as pessoas do grupo precisam ter seu próprio
voucher.
i. A autorização para que os adolescentes possam estar no Together já pode ser
baixada hoje ou nos dias da inscrição no site www.togethermission.com.br. Deve ter
a firma reconhecida em cartório.
j. Lembrando que o menor de 16 anos precisa de uma autorização de viagem que
não é a mesma do Together. A autorização do Together somente tem valor para o
evento em si e não para que o adolescente possa viajar desacompanhado de seus
pais. Para mais informações sobre a autorização de viagem de menores de 16 anos
desacompanhados: https://www.anac.gov.br/noticias/2019/exigencia-deautorizacao-para-viagem-de-crianca-e-adolescente-desacompanhados-passa-para16-anos.
k. Se o responsável pelo grupo de adolescentes for o pai de um, ou mais, integrante
do grupo, não precisa de autorização, somente a cópia do documento que comprove
a filiação.
l. Um adolescente que no momento da inscrição tem 12 anos, mas completará 13
anos até o dia 21 de novembro de 2019 pode se inscrever no Together. Um jovem
que na data da inscrição possui 35 anos, mas completará 36 anos até o dia 21 de
novembro de 2019, também poderá se inscrever normalmente.
m. Um pai ou uma mãe poderá levar até um filho(a) de até 5 anos completos em 21
de novembro de 2019. Pagará uma taxa de R$ 30,00 e a criança terá direito aos
mesmos pacotes que este pai/mãe adquirir. Por exemplo, se o pai fez a sua inscrição
e adquiriu o pacote de alimentação, a criança de até 5 anos também terá acesso ao
refeitório sem nenhum custo adicional. Lembrando que no ato da inscrição do
pai/mãe deve ser indicado que levará seu filho de até 5 anos e idade. No
credenciamento, no dia do evento, o pai/mãe terá que apresentar a certidão de
nascimento ou RG de seu filho de até 5 anos.
n. O pagamento poderá ser efetuado por meio de cartão de crédito em até 5x sem
juros. Por débito, em parcelo única. E por boleto bancário, em até 4 parcelas, com o
primeiro vencimento para dia 10 de julho de 2019 (30 dias). A inscrição somente será
confirmada após o pagamento efetuado.
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3.Inscrições para participantes das demais regiões do Brasil e do mundo
a. Todas as inscrições somente serão feitas online pelo site:
www.togethermission.com.br
b. As inscrições estarão abertas a partir das 08h do dia 03 de julho de 2019 até as
23h59 do dia 31 de julho de 2019.
c. O valor da inscrição é de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Nesse valor estão
duas refeições (almoço) do dia da missão externa e do sábado 23/11/19, são as
únicas refeições oferecidas pelo programa e são obrigatórias para todos os inscritos.
d. Para se inscrever, o participante deverá acessar o site do Together nos dias e
horários indicados anteriormente, as vagas são limitadas e para os primeiros que
conseguirem finalizar todo o processo de inscrição, incluindo o pagamento.
e. As inscrições estão limitadas aos jovens de 18 a 35 anos. Será solicitado
posteriormente documento de identidade com foto, as inscrições feitas fora desta
faixa etária serão automaticamente canceladas.
f. O pagamento poderá ser efetuado por meio de cartão de crédito em até 4x sem
juros. Por débito, em parcelo única. A inscrição somente será confirmada após o
pagamento efetuado. Os valores pagos não serão devolvidos caso haja desistência
por parte do inscrito.
4. Alimentação
a. Não haverá espaço para cozinhas independentes ou de grupos.
b. O Together firmou uma parceria com um restaurante que estará oferecendo todas
as refeições (3 refeições por dia) desde o desjejum de quinta-feira (21 de novembro
de 2019) até o almoço de domingo. O objetivo é facilitar o participante.
c. A escolha por este restaurante é facultativa. Cada participante pode escolher
livremente onde fará suas refeições. Há shoppings entre 1.000m e 2.600m desde a
área de alojamento.
d. Somente o almoço de sábado e almoço do dia escolhido para a missão externa é
que são obrigatórios e já inclusos na inscrição.
e. O pacote de alimentação é único e será no valor de R$ 160,00 com 9 refeições
(Desjejum, almoço e jantar na quinta-feira e sexta-feira. Desjejum e jantar no sábado.
Desjejum e almoço no domingo), individual e não cumulativo. Observando que o
almoço de sábado já está incluso na inscrição de forma obrigatória para todos os
participantes. No dia escolhido para missão externa pelo participante seu almoço
também está incluso. Assim, aquele que escolher o pacote de refeições com 9
refeições estará realizando 11 refeições.
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Aquele que escolher fazer a missão no sábado, e tiver adquirido o pacote com 9
refeições, terá o seu almoço “duplicado” compensado em outro dia, pois continua
pagando por 9 refeições, mas realizando 11 refeições. O que não escolher o pacote
terá duas refeições. O Together não tem nenhuma participação financeira com esse
valor.
5. Alojamento
a. O Together disponibilizará barracas para todos os inscritos que assim desejarem,
mediante pagamento de uma taxa. O acampamento será indoor (área coberta com
banheiros).
b. Os jovens de 16 a 35 anos somente poderão escolher a barraca com alojamento
individual. Cada barraca será numerada e específica para o inscrito. O valor será de
R$ 40,00 por inscrito.
c. Os grupos de adolescentes somente poderão escolher a barraca coletiva para, até,
6 pessoas. Cada barraca será numerada e específica para aquele grupo, registrada
em nome do responsável. O valor será de R$ 160,00 pelo grupo.
d. Não será permitida a entrada de barracas que não sejam as do evento. Não haverá
outra área de camping.
e. Cada participante deverá levar sua roupa de cama e colchonete/saco de dormir.
f. As barracas já estarão montadas e numeradas para cada inscrito.
g. Cada participante poderá levar sua barraca ao final do evento. No caso do grupo
de adolescentes, o responsável receberá a barraca, cabendo ao mesmo definir o
destino. É um presente do Together para você.
h. Todas as barracas serão fornecidas pelo Together, não será permitido qualquer
outra barraca que não seja a do evento.
i. Não haverá área de camping para acampantes fora o alojamento do evento e com
as barracas do evento.
j. As barracas já estarão montadas e numeradas.
k. As barracas são individuais. Não há barracas para casais ou famílias.
l. As barracas estarão separadas em pavimentos para homens e mulheres.
m. Os grupos de adolescentes terão uma barraca coletiva para 6 pessoas. O
responsável pelo grupo deverá dormir junto com o grupo.
n. Haverá chuveiros somente para os que adquiriram o pacote com alojamento.
o. Cada participante deve proporcionar colchonete ou saco de dormir, roupa de
cama e banho.
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p. As barracas estarão em local fechado e vigiadas, porém é importante levar um
cadeado. O Together não se reponsabilizará por pertences deixados dentro da
barraca.
q. A criança de até 5 anos dormirá com um de seus pais na mesma barraca.

