
Youth on the Air (YOTA) Américas 

Acampamento Em formação 

 

 

 

Sobre o acampamento:  Nosso objetivo é enriquecer 

experiência de rádio amador de nossos campistas. Eles refinarão suas habilidades, 

participarão de experiências únicas com tecnologias relacionadas ao rádio 

(construções de kits, concursos, construção de antenas, operações de satélite,Estação 

Especial de Eventos, etc.), conheça outros jovens presuntos através de workshops e 

eventos sociais. 

Quem pode participar: Qualquer operador de rádio amador entre 15 e 25 anos que 

resida na América do Norte, Central ou do Sul (IARU Região 2). Atualmente, o espaço é 

limitado a 30 campistas. 

Quando: 16 a 21 de julho de 2023 

Onde: Carleton University, Ottawa, Ontário, Canadá 

Custo: US $ 100 por campista (mais transporte de / para Ottawa) 

Inclui: Refeições, hospedagem, taxas de admissão, camiseta do acampamento e 

transporte local para atividades do acampamento 

Transporte: Os campistas são responsáveis pelo seu próprio transporte de e para 

Ottawa. (Código do aeroporto: YOW) O transporte terrestre de / para o aeroporto será 

fornecido em um horário pré-estabelecido. 

Transporte terrestre local para todas as atividades do acampamento será fornecido. 

Se você precisar de ajuda com viagens, entre em contato com nosso coordenador de 

viagens em travel@youthontheair.org.  

Idioma: As atividades do acampamento serão realizadas em inglês.  Tradutores podem 

estar disponíveis.  Pergunte-nos para mais detalhes. 

Detalhes da hospedagem: A hospedagem será em um dormitório no campus da 

Universidade Carleton. 

● Quarto Standard: 2 campistas e camas por quarto, separados por sexo e faixa etária, 

a menos que fique com os pais acompanhantes 

● A ocupação individual está disponível por uma taxa adicional (US $ 100 USD) 

mailto:travel@youthontheair.org. 


Refeições: Todas as refeições de domingo à noite até sexta-feira almoço serão 

fornecidas. Os participantes com restrições alimentares ou alergias devem alertar a 

equipe com antecedência para que as devidas providências possam ser feitas.  

Formulários necessários: Autorização médica de emergência, renúncia de 

responsabilidade, consentimento de foto / vídeo e consentimento de transporte. 

Membros do pessoal/voluntários: autorização de verificação de antecedentes e 

Formação para a Proteção dos Jovens.  

Outras despesas: Lembranças ou quaisquer outras compras serão de responsabilidade 

do campista.  

Álcool: O álcool não é permitido durante o acampamento. 

Estação de Eventos Especiais: Usaremos o indicativo VE3YOTA. A estação de eventos 

especiais estará no ar entre as sessões e durante os horários dedicados.  

Principais patrocinadores: O Youth on the Air Camp 2023 será operado pela Electronic 

Applications Radio Service, Inc (W9EAR). O acampamento é organizado por 

Radioamadores do Canadá (RAC). Este evento é possível graças ao generoso apoio dos 

nossos patrocinadores, que pode encontrar na nossa página web do acampamento. 

 

Para mais informações: Visite nosso site em https://youthontheair.org e nossos sites 

de mídia social. 

Perguntas? Entre em contato com Neil Rapp, WB9VPG em director@youthontheair.org. 
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