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\ "Nos dias 30, 31/05, 01 e 02/06 estarão reunidos em

ִק — Curitiba mais de 200 jovens vindos dos 7 estados onde o Dron
004404 sede: Recife, Salvador, Beto Horizonte, :São Paulo,

Rio de Janeiro, Porto Ategnre e Cunítíba. E

Será neatizada nestes dias a UV HABONIADA NACIONAL,

acontecimento este que teve sua origem em Curitiba em 1987.

Atém de competições esportivas tem o encontro cará-

+6 06 intercâmbio e confraternização entre a juventude par

ticipante do Movimento.

Na Quinta-feira, dia 30/05 às 21:00 horas,tenremos a

cerimônia de avertura, no Satão Nobre do Centro Israelita.

Sexta-feira, dia 31/05 às 19:00 horas, Kabatat Sha-

bat, na Sinagoga Francisco Frischmann.

Durante todos os dias, manhã e tande, senão disputa

“dos 04 jogos, em um clima de amizade onde o que importa é

participar.

A Comunidade está convidada a participar desta boná

ta festa. |

HABONIM DROR

CURITIBA

* Não esqueça do BINGO À BORDO: Dia 26/05 - Domingo

às 17:30 horas

Centro Israelita do Paranã
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Nos dias 30, 31/05, 01 e 02/06 estarão reunidos em

Curitiba mais de 200 jovens víndos dos 7 estados onde o Dron

possuí sede: Recife, Safvador, Beto Horizonte, São Paulo,

Rio de Janeiro, Ponto Ategre e 601

Sena neatizada nestes dias a UV HABONTADA NACIONAL,

acontecimento este que teve sua origem em Curitiba em 1987.

Além de competições esportivas tem o encontro cará-

ter de intercâmbio e confraternização entre a juventude par

ticipante do Movimento.

Na Quinta-feira, dia 30/05 às 21:00 horas,teremos a

cerimônia de avertura, no Satão Nobre do Centro Isnactita.

Sexta-feira, dia 31/05 às 19:00 horas, Kabatat Sha-

bat, na Sinagoga Francisco Frischmann.

Durante todos os dias, manhã e tarde, senão disputa

dos 04 jogos, em um cLima de amizade onde o que importa É

participar.

A Comunidade está convidada a participar desta boná

ta festa.

HABONIM DROR

CURITIBA

* Não esqueça do BINGO À BORDO: Dia 26/05 - Domingo

às 17:30 horas

Centro Israelita do Paranã
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PROJETO: HANONIADAS NACIONAIS.
*

às Haboniadas Nacionais é um intercámbio entre
jovens judeus, pertencentes ao movimento juvenil Habonim
Dic, E realizado anualmente em um dos estados onde temos
sede

Este encontro reúne cerca ₪ 20 jovens
participantes diretos do evento, além daqueles atingidos
indiretamente.

Este ano será realizada em Curitiba, nos dias EO-
21/08 ₪+

1. Setor Financeiro

O setor financeiro tem como objetivo levantar
recursos para cobrir as despesas com:

\ a) Alimentação: 2000 refeições
E) Transporte: 2 ₪ : RE-CHA-RE

42 Sá-CHA-SA

ar E
Cc) Material: bol .
O) Fesscal de cozinha. limpeza

e) Geral: desp

 

2. Setor Técnico

+

a) Blojamentos verificar as inetalações =
providenciar ₪ que for necessário para a melhor acomodação
dos participantes;

bi Alimentação: verificar as instalações e recursos
para o fornecimento das refeições durante o evento:

Cc) Material Esportivos compra doa material .
necessario:

d) Pessoal: contratação de pessoal;



 

Bb) Loc = dos Jogos

 

Cc) Tabelas/Fontuação

d) Bbertura

 

E)

 



« Responsáveis Gerais; - Mauro e David

SETORES DE TRARALHO:

A) BLIMENTAÇÃO
E) ACOMODAÇÃO
C) PARTE ESPORTIVA
D) ATIVIDADES EXTRAS
E) TRANSPORTE
E) ENFERMARIA
6) OUTROS

PNALIMENTAÇÃO

Refeições: 4 cafés, 4 almoços, à jantaresf

Cozinha: - equipamento (fogão. panelas, pratos, talheres)

- cardápio/gquantidades

- pessoal .

- compras

E) ACOMODAÇÃO

- divisão dos quartos

— banheiros/limpeza

— material de higiene
- | uz
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-— decoração ₪ recepção

55081: contratar pessoas para limpeza e arrumação da

escola no domingo (02/06)

+

EC) PARTE ESPORTIVA

— modalidades

- tabelas/horéários

— material esportivo (bolas, uniformes) '
— trotéus (a)

D) ATIVIDADES EXTRAS
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E) TRANSPORTE

- onibus Rodoviária-CIF

F) ENFERMARIA

- médicos de plantão

- remédios7

— hospitais

- carro

 

₪ ₪ = na ₪ 8

 

- gua Mineral Ouro Fino

 


