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1. APRESENTAÇÃO 

O 1º Encontro Regional de Comunicação Escoteira será realizado nos dias 01 e 02 de 
dezembro de 2018, no Campo Escola de Bateias em Campo Largo. O encontro será uma 
grande oportunidade para voluntários que queiram aprender e praticar sobre comunicação 
escoteira, criação, produção de vídeo, fotografia, assessoria de imprensa e Planejamento 
de Comunicação. 

 

 

2. PROGRAMAÇÃO 

O Evento contará com palestras e dinâmicas, sobre Comunicação Escoteira, mídias sociais, 
Produção de vídeos e fotos; 

A programação do evento será detalhada no Boletim 2. É importante considerar que o 
Evento terá início às 8h00 da manhã de sábado e encerramento às 12h de domingo.  

Ao final do evento os participantes terão aprendido um pouco mais sobre cada uma destas 
áreas e como aprimorar os trabalhos de comunicação no seu Grupo Escoteiro. 

 

 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1 Alojamento: Cada participante deve levar seu próprio material para ACAMPAMENTO, 
devido as obras em Bateias.  O acesso ao local do evento estará liberado a partir das 21h 
de sexta-feira. 

3.2 Alimentação: As alimentações incluídas na taxa do evento são: 

• Sábado: café, almoço, coffee break da tarde e jantar. 

• Domingo: café da manhã, coffee break da manhã e almoço. 

Cada participante deverá levar seu próprio material para refeições: prato, talheres e copo. 

3.3 Estacionamento: o local dispõe de estacionamento para os participantes. 
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4. PARTICIPAÇÃO 

4.1 Participantes: As vagas para o evento serão distribuídas da seguinte forma:  

• 20 participantes da COMEP (Comunicação dos Escoteiros do Paraná) com 
participação ativa,  

• 60 vagas disponíveis para Grupos Escoteiros, limitadas em 1 vaga por Grupo 
Escoteiro, sendo permitida a inscrição de pioneiros, escotistas e dirigentes, desde 
que estes estejam devidamente registrados no corrente ano. 

4.2 Inscrições Especiais: Casos pontuais deverão ser enviados a Coordenação do Evento 
pelo email coord.comunicacao@escoteirospr.org.br. 

 

 

5. INSCRIÇÃO 

5.1 Valor: O evento tem custo de R$90,00 para os indicados dos Grupos Escoteiros e isenção 
para os membros da COMEP; 

5.2 Forma de Inscrição: A inscrição será realizada por lote, pelo PAXTU Administrativo ou 
Meu Paxtu. 

5.3 Data Limite: As inscrições e pagamento do evento deverão ser realizadas até o dia 11 de 
novembro. 

• Do dia 12 ao dia 16 de novembro, as vagas remanescentes serão ofertadas 
as UELs que já inscreveram 1 participante, e tiverem interesse em mais 
vagas. 

5.4 Pagamento: O pagamento deverá ser feito pelo boleto gerado no ato da inscrição pelo 
Paxtu em parcela única, não ocorrendo o pagamento no prazo, a inscrição será cancelada. 

5.5 Pagamentos Agendados: Inscrições efetuadas e com o pagamento agendado para após 
a data limite não serão aceitas no evento. 

 

 

6. NORMAS 

6.1 Atitudes e Comportamentos: Eventos Escoteiros são um local de encontro, intercâmbio 
e amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam 
respeitadas as normas ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão 
estabelecidas medidas apropriadas a serem tomadas, podendo, inclusive, culminar na 
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exclusão do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento 
integral de todas as despesas decorrentes dessa situação. 

6.2 Apresentação Pessoal: Conforme regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de 
abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá 
ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

6.3 Relações Interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem 
a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade 
emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo. Os adultos deverão 
respeitar a Política de Proteção Infanto-juvenil dos Escoteiros do Brasil, conforme previsto 
no Capítulo 15 de nosso POR. 

6.4 Objetos de Valor: Aconselhamos que objetos de alto custo não sejam levados ao evento, 
por questões de segurança. A Equipe de Organização é responsável pela segurança 
pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do programa da atividade, e não se 
responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua 
própria guarda. 

6.5 Danos e Prejuízos Patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente 
por eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas as áreas 
comuns do evento, sejam estas usadas para alojamento dos participantes ou de programa 
do evento. Atitudes dessa natureza serão motivos para exclusão. 

6.6 Fumo: Será permitido aos adultos fumar em locais previamente definidos pela 
organização do evento. 

6.7 Consumo de Bebidas Alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante 
o evento. 

6.8 Posse e Consumo de Drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no 
Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, 
consumindo ou facilitando a outros, será excluído do evento e o caso encaminhado às 
autoridades competentes. 

6.9 Furto ou Roubo: Furto e roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer 
participante que seja surpreendido adotando tal conduta será excluído do evento e o caso 
será encaminhado às autoridades competentes.  

6.10 Armas: Não é permitido aos participantes do evento portar, a qualquer tempo, arma 
branca e/ou de fogo, ainda que tenha o porte devidamente autorizado, salvo agentes 
públicos de segurança. 

6.11 Uso de Imagem: Os participantes do evento cedem aos Escoteiros do Brasil o uso 
de imagens, na forma de fotografias ou imagens realizadas ao longo do evento, para fins 
de promoção do escotismo no Brasil e no Paraná. Com isso, os Escoteiros do Brasil 
passam a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráfico e digitais em suas 
produções, seja o material destinado aos propósitos escoteiros, seja material promocional 
destinado à divulgação do Movimento Escoteiro. 
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7. OUTROS 

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela Equipe de Organização. 
Caso deseje informações complementares você pode entrar em contato pelo e-mail 
coord.comunicacao@escoteirospr.org.br. 

 

 

 

Eloi Alves de Souza Junior  

dir.comunicacao@escoteirospr.org.br  

Douglas Junior Ferreira  

coord.comunicacao@escoteirospr.org.br 
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