Grande Caça ao
TESOURO

N

o mês das Crianças, o GACC-RN prepara uma
.
atividade que vai mexer com o universo
lúdico e proporcionar aos seus assistidos um momento mágico.
Em seu segundo ano, a Grande Caça ao Tesouro
conta com a parceria dos bugueiros de Natal, que
levam as crianças para um passeio fantástico
pelas Dunas do litoral norte potiguar, explorando
a imaginação das crianças e transformando o
dia-a-dia do tratamento com muita diversão.
Cada criança estará a bordo de um buggy, acompanhada do responsável, para um passeio nas
dunas de Genipabu. Sua missão será encontrar
um tesouro pirata perdido. O mapa do tesouro
será seu guia e o capitão, seu melhor companheiro.
Para deixar tudo ainda mais divertido,
gostaríamos de contar com o seu apoio nesta
emocionante jornada.
Vamos juntos nesta aventura!

OBJETIVOS
- Fortalecer a autoestima das crianças
e responsáveis no tratamento.
- Proporcionar um momento lúdico de
distração para as crianças.
- Promover o bem-estar em ambiente
ao ar livre, em contraste ambiente
fechado dos hospital.
- Promover o contato das crianças com
a natureza e a interação com outras
crianças em tratamento oncológico
MÉTODO
- As crianças participam de um passeio
de buggy pelas Dunas de Genipabu,
vestidas de pirata, em busca de um
tesouro perdido.
- Parceria com os Bugueiros de Natal,
que disponibilizam cerca de 30 buggys
para o dia do passeio. Cada veículo irá
levar uma ou duas crianças e seus
responsáveis.
- Partida da sede do GACC-RN, em
Petrópolis, pela manhã, passando pela
ponte Newton Navarro e litoral norte
potiguar. com concentração nas Dunas
de Genipabu, onde se inicia a brincadeira.

- Cada buggy levará um mapa do
tesouro. As pistas estarão sinalizadas
no percurso e o baú do tesouro terá
presentes para todas as crianças.
- Ao final será servido um lanche,
seguido de um breve passeio pela orla
da praia.
RETORNO PARA
O PARCEIRO
- Marketing de Responsabilidade Social
- Visibilidade nos principais meios de
comunicação (impressos, rádio, e TV)
- Divulgação da marca do parceiro nas
peças do evento
- Excelente repercussão midiática atrelada a imagem da instituição
DATA: 25 de Outubro
SAÍDA: 08h da Manhã

