CONVITE PARA O FENCING CAMP BRASIL 2019
REPLAGO – 12 a 14 ABRIL, 2019
Aos senhores responsáveis pelas Entidades de Práticas Desportivas (EPDs), enviamos
o convite para os esgrimistas de sua EPD, para participarem do PRIMEIRO
ACAMPAMENTO DE ESGRIMA DO BRASIL, o Fencing Camp Brasil, que acontecerá
nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2019, na Repúbllica Lago Acampamento - RepLago.

ORGANIZAÇÃO
Athos Schwantes, Fernando Scavasin, Renzo Agresta, Diego Dourado e Ricardo Salles

LOCAL
REPÚBLLICA LAGO ACAMPAMENTOS - REPLAGO
Estrada Municipal Sebastião Jair Mourão, Km 8, s/n (260,16 km) - 13610-210
Leme,SP – Brasil

CONTATO
Athos Schwantes - 41 9163 2450 | Fernando Scavasin - 11 97660 3279 | Renzo Agresta - 11 98585 7716
Diego Dourado - 14 99133 0216 | Ricardo Salles - 11 97693 4243
📧 fencingcampbr@hotmail.com

FAIXA ETÁRIA
Esgrimistas de todas as armas, do Brasil e países da América do Sul, com idades
entre 08 e 17 Anos (nascidos entre 2002 e 2011).
TRANSPORTE
Ofereceremos o serviço de transporte, com saídas das cidades de São Paulo/SP e
Lins/SP, com o valor de R$100,00* por pessoa.
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas através de contato direto por telefone e whatsapp
com os organizadores e também através do e-mail fencingcampbr@hotmail.com até
o dia 30 de março de 2019. As vagas são LIMITADAS.
CRONOGRAMA DE HORÁRIOS
- 12/04 - 15h00 – Saída do ônibus (São Paulo/SP e Lins/SP)
- 12/04 - 20h00 – Recepção RepLago
- 12/04 - 21h00 – Início das atividades Fencing Camp Brasil / RepLago
- 14/04 - 14h30 – Encerramento das atividades Fencing Camp Brasil / Replago
- 14/04 - 16h00 – Retorno do ônibus
- 14/04 - 20h00 – Chegada do ônibus (São Paulo/SP e Lins/SP)
VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO
- Inscrição e pagamento até 05/02 – R$ 1.499,00
- Inscrição e pagamento até 05/03 – R$ 1.750,00
- Inscrição e pagamento até 05/04 – R$ 1.900,00
Os pagamentos poderão ser feitos:
- à vista no dinheiro, transferência bancária ou cheque;
- Parcelado em até 5x no cheque ou boleto bancário.
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BRINDES - FLECHE
Os participantes receberão uma camiseta do Fencing
Camp Brasil e um super brinde da Fleche
Equipamentos de Esgrima, que é patrocinadora do
Fencing Camp Brasil.

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
Teremos serviços de aluguel de uniformes e materiais para os participantes
que não possuírem. Consulte os valores.

O FENCING CAMP BRASIL
O Fencing Camp Brasil tem como foco proporcionar uma experiência única para
todos os esgrimistas participantes, enfatizando fatores comportamentais,
auxiliando-os a terem mentalidade de campeão, dento e fora das pistas. Os desafios
serão grandes, mas a grande experiência dos nossos esgrimistas/treinadores
Schwantes, Scavasin e Agresta farão com os participantes desenvolvam:
comprometimento, visão campeã, responsabilidade, maior autocontrole,
confiança, humildade, perseverança e integridade.
Os aspectos técnicos também serão enfatizados em cada arma, proporcionando a
todos uma experiência única de pista com os nossos atletas olímpicos. E além de
todo aspecto técnico, físico e psicológico da modalidade, o principal objetivo do
Fencing Camp Brasil é a socialização entre os jovens participantes, proporcionando
experiências incríveis em um lugar maravilhoso que é o RepLago, onde o
atendimento é humanizado, a natureza está por todo lado e as atrações atendem
aos mais diversos perfis. Você só precisa vir e se divertir.
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SERVIÇOS PRESTADOS
ACOMODAÇÕES: Quartos duplos, com camas de solteiro e serviços de quarto.
ALIMENTAÇÃO: Uma dieta balanceada, com ingredientes que vêm direto da horta
orgânica do RepLago, e um cardápio assinado por um chef. São 5 refeições diárias
com alternativas para quem tem restrições alimentares.
TREINAMENTOS DE ESGRIMA: Uma grande oportunidade de contar com os
treinamentos e experiências dos nossos ídolos da esgrima brasileira, os atletas
olímpicos Athos SCHWANTES, Renzo AGRESTA e Fernando SCAVASIN, que passarão
todas as suas vivências, conhecimentos e histórias aos participantes, através de
palestras motivacionais; treinamentos técnicos e físicos; lições coletivas e individuais
e combates.
ATIVIDADES REPLAGO: Além dos
treinamentos de esgrima com
nossos atletas olímpicos, os
participantes vão vivenciar um lugar
especial na REPUBLLICA LAGO, onde
a natureza desperta a curiosidade e
a vontade de fazer coisas novas.
Aproveitando
momentos
e
atividades
superdivertidas
que
ficarão na memória para sempre. Atividades náuticas e de aventura, esportes, jogos
noturnos, festas temáticas, oficinas de arte e expedições ecológicas: no RepLago
sempre tem o que fazer.
EQUIPE REPLAGO: Equipe de monitores com capacitação, experiência e
sensibilidade para lidar com grandes grupos de crianças. Esse time de profissionais
passa por treinamentos constantes sobre segurança e primeiros socorros.
CUIDADOS 24H: Ambulatório muito bem equipado, com enfermeira e médico
presentes durante toda a temporada de férias. Todas as atividades acontecem
CONTATO
Athos Schwantes - 41 9163 2450 | Fernando Scavasin - 11 97660 3279 | Renzo Agresta - 11 98585 7716
Diego Dourado - 14 99133 0216 | Ricardo Salles - 11 97693 4243
📧 fencingcampbr@hotmail.com

dentro dos limites do acampamento, que conta com vigilância 24 horas por dia. Os
monitores do RepLago são treinados em procedimentos de emergência, e para
participar das atividades, é obrigatório estar com equipamentos de segurança.
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