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PIOCAM 2014

És una trobada de Pioners i Caravel·les, organitzada per 4vents,
Escoltisme i Guiatge amb coordinació amb Eurotrànsit, que es celebrarà a
Mallorca del 6 al 17 d’agost de 2014.

El lema
Explora el passat per entendre el present i construir el futur.
Es farà una mirada cap enrere, per conèixer els nostres orígens i
reviure diferents moments; per poder fer una aturada i reflexionar
sobre el present, en quin punt estam, quins són els punts forts i els
punts dèbils. A partir d’aquí es poden plantejar nous projectes i
reptes per a l’escoltisme i el guiatge.
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Els objectius
PIOCAM 2014 té com a objectiu ser un camp a on es puguin
compartir experiències, fer noves amistats, descobrir altres
cultures i conèixer altres maneres de fer escoltisme.
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Logo
Els triangles representen les
tendes d’acampada que els
escoltes i les guies feim servir per
anar de campament i els tres
triangles junts simbolitzen la
trobada i al mateix temps el play
que ens permetrà engegar nous
projectes i reptes. El color
vermell simbolitza els Pioners i
les Caravel·les.
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Lloc
El PIOCAM 2014 és farà a
S’Hort de Son Serra de
Marina, Santa Margalida, al
nord de Mallorca.

dins de la pròpia finca, hi ha
una important zona dunar i
una platja.

La finca té una extensió de
24.000 m2, amb un petit pinar.
A 10 minuts a peu, per un camí
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Mar Mediterrània

Mar Mediterrània
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El programa
El campament es dividirà en diferents subcamps on els participants
podran participar en diferents tallers, projectes i descobertes. Segons
els subcamp variaran els dies de descoberta.

Passat

Futur

PIOCAM2014

6

Com puc formar part de PIOCAM2014?
Participants:
Edat dels participants: Pioners i caravel·les.
Els responsables han de ser majors de 18 anys.

IST:
Els membres de l’Equip de Servei Internacional (IST) ha de tenir com a
mínim 18 anys a l’inici del PIOCAM 2014. Els IST han de ser capaços de
comunicar-se en anglès i estar preparats per fer qualsevol tasca
necessària durant la trobada.
Hi ha dues formes de participar com a IST al PIOCAM 2014:
Realitzant tasques bàsiques al campament: intendència, logística i
suport a diferents activitats. Podreu escollir les dues opcions que més
us interessin.
Proposant un taller i ser l'encarregat del taller al camp. En aquest
cas els tallers proposats han de tenir una de les següents temàtiques: la
vida en el passat, la vida actual, la vida futura.
Tot i tenir una tasca diària assignada poden sorgir altres tas–
ques per les quals necessitem de la vostra ajuda.
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Quotes participants i Equip de Servei internacional
Participants:
El cost total de la quota són 220€. La quota inclou:
Totes les menjades durant el PIOCAM 2014, des del sopar del 6
d’agost 2014 fins l’esmorzar del 17 d’agost 2014.
Totes les activitats i transports durant el PIOCAM 2014.
Kit del participant al PIOCAM 2014.

IST:
El cost de l’estada per a l’IST serà de 110€. Però en cas que s'hagi
presentat un taller i l'equip de PIOCAM 2014 l'hagi acceptat, el cost del
camp l’assumirà l’organització.
La quota inclou:
Totes les menjades durant el PIOCAM 2014, des del sopar del 6
d’agost 2014 fins l’esmorzar del 17 d’agost 2014.
Kit del participant al PIOCAM 2014.
Nota informativa
per participants i IST:
El preu no inclou el transport al camp, però s’oferirà l’opció de
contractar un transport des d’un punt de Palma indicat fins el
camp i viceversa al finalitzar el campament.
Els participants han de disposar de la seva pròpia
assegurança d’accidents.
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Inscripcions i contacte
Inscripcions: del 25 de gener al 20 abril de 2014.
Reseva d’inscripcions:
http://www.piocam2014.cat

Contacte:
A/e: informacio@piocam2014.cat
Web: http://www.piocam2014.cat
Totes les novetats a:
Piocam 2014
@Piocam2014
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Organitzen:

Col·labora:
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