ESCOTEIROS DO BRASIL
Região do Paraná
Rua Ermelino de Leão, 492
CEP 80410-230 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3323-1031
www.escoteirospr.org.br

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA
PARTICIPAÇÃO
1. O EVENTO, DATA E LOCAL
O INTERCLÃS DO CENTENÁRIO será a atividade de maior destaque do ano no Ramo
Pioneiro do Paraná e faz parte das celebrações relativas ao Centenário do Ramo
Pioneiro. Será um excelente momento para fortalecer o Ramo no Paraná e uma
oportunidade para os clãs paranaenses se encontrarem, trocarem ideias e crescerem
com as experiências lá vividas, reforçando o sentimento de pertencimento à grande
Fraternidade Mundial Escoteira.
O INTERCLÃS DO CENTENÁRIO será realizado entre os dias 07 e 09 de setembro, na
Cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, no Iate Clube Lago de Itaipu - ICLI, as margens do
lago de Itaipu, um dos maiores lagos artificiais do mundo - Avenida Inácio Sotomaior,
1020 - Jardim Porto Dourado.

2. A PROPOSTA EDUCATIVA
A proposta educativa do INTERCLÃS DO CENTENÁRIO está fundamentada nos
princípios do Movimento Escoteiro, busca oportunizar o encontro e fortalecimento
de relações dos clãs do Paraná experienciando a cidade de Foz do Iguaçu, bem como
interagir com a comunidade local através do serviço.
Pretendemos proporcionar aos jovens a experiência da fraternidade escoteira,
fortalecer o ramo pioneiro no Paraná, oferecer à comunidade uma atividade social e
oportunizar aos pioneiros conhecer os atrativos de Foz do Iguaçu.
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3. O PROGRAMA
O INTERCLÃS DO CENTENÁRIO oferecerá uma série de atividades aos jovens, dentre
elas:
● Passeios: Serão visitados a Usina Hidrelétrica de Itaipu, as Cataratas do Iguaçu
e o Parque das aves, importantes pontos turísticos do Brasil, proporcionando
aos pioneiros experiências bastante únicas.
● Trabalho Comunitário: Considerando que o lema “Servir” é uma constante na
vida do pioneiro, será desenvolvido o plantio de árvores como forma de o
jovem interferir positivamente na comunidade local.
● Fogo de conselho: Por ocasião do centenário do ramo pioneiro, está sendo
preparado um fogo de conselho especial para celebrar esse momento.
● Luau: Ocorrerá um luau ao final do acampamento com o tema “Festa
Havaiana”.
● O evento terá um dia voltado à integração entre os participantes, com diversas
atividades de base, entre eles:
 Slackline;
 Futebol de sabão;
 Vôlei de areia: Será disponibilizada bola para a prática de vôlei de areia;
 Zumba;
 Jogos e Canções;
 Atividades com pequenos barcos a Vela de competição, com instrução
para iniciantes;
 Atividades com canoas de competição, com instrução para iniciantes;
 Stand-up.
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4. INFRA-ESTRUTURA
O evento ocorrerá no Iate Clube Lago de Itaipu na forma de acampamento, portanto
os participantes deverão levar seus equipamentos para pernoitar na área a ser
disponibilizada pela organização. Não serão disponibilizadas barracas. O espaço
contará com uma adequada estrutura de chuveiros, sanitários, iluminação e água
potável para atender aos participantes.
Haverá estacionamento disponível no local, com vagas limitadas, mediante
solicitação
prévia
de
vagas
através
de
reserva
pelo
email interclas@escoteirospr.org.br até a data de 20/08 ou até serem completadas as
vagas.
A alimentação será fornecida pela organização do evento e é de responsabilidade do
participante levar os pratos e talheres necessários às refeições.
Abertura do campo às 18:00 horas do dia 6 de setembro de 2018 (Quinta-feira) e
encerramento previsto para às 15:00 horas do dia 9 de setembro de 2018 (Domingo).
(Check-in das 18:00 horas do dia 06/09 até 08:00 horas do dia 07/09 - Entrega dos
documentos e retirada do enxoval)

4.1. Saúde e segurança
A organização do evento manterá equipe para atendimento de primeiros socorros
nos locais onde se faça necessário, contando com um médico responsável de
sobreaviso. Casos que necessitem outro tipo de atendimento serão encaminhados à
rede hospitalar. Os participantes filiados a planos de saúde ou com seguro-saúde
devem levar suas credenciais.
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O serviço de segurança monitorará as entradas e saídas do Clube, mas o evento
possuirá também segurança própria para evitar o uso de espaços não autorizados.
Para as atividades náuticas haverá um plano de segurança específico que conta com
instrutores habilitados, salva-vidas, lanchas de socorro e apoio da Marinha do Brasil.
O participante fica responsável por trazer um colete salva-vidas próprio para
participar das atividades na água.

5. PARTICIPAÇÃO
O INTERCLÃS DO CENTENÁRIO é destinado a associados da União dos Escoteiros do
Brasil em pleno gozo de seus direitos como associados nas categorias de Beneficiários,
Escotistas ou Dirigentes, conforme artigo 42, §1º a §3º do Estatuto da Organização.
● Jovem: A participação no evento como Jovem é possível para os nascidos entre
7/09/2001 e 9/09/1997 (deve ter completado, no mínimo, 17 anos até o dia 07
de setembro de 2018, e não pode ter completado 21 anos antes do dia 09 de
setembro de 2018). Os Jovens deverão estar acompanhados por um Mestre
responsável pelo Clã. Caso o Clã não tenha Escotista participante o Mestre
Responsável poderá ser de outro Clã. Limite de vagas 250 Jovens.
● Escotista: A participação no evento como Escotista é possível para nascidos
antes de 09/09/1995 e sua inscrição está condicionada a existência de
inscrições de jovens em seu Grupo e que esteja registrado no PAXTU na
categoria Escotista.
● Equipe de serviço: A participação dos Escotistas no evento é possível como
Equipe de Serviço e para nascidos antes de 09/09/1997. O Escotista deverá
informar a organização do evento até 5 (cinco) áreas de preferência, entre as
abaixo elencadas, através de e-mail para interclas@escoteirospr.org.br. A
organização procurará adequar a preferência do Participante considerando a
quantidade de vagas e a ordem do recebimento do e-mail. Caso não seja
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possível adequação
dentro
das
preferências informadas a organização oferecerá outras possibilidades de
participação. As vagas serão destinadas às seguintes áreas:
○ xx Vagas – Negociada com a diretoria de Comunicação
○ 08 Vagas - Segurança
○ 03 Vagas - Alimentação
○ 05 Vagas - Infraestrutura
○ 02 Vagas - Administrativo
○ 02 Vagas - Logística
○ 04 Vagas - Saúde
○ 10 Vagas - Atividades Comunitárias
○ 10 Vagas - Atividades de integração
○ 04 Vagas - Aplicação de atividades para mestres

6. INSCRIÇÕES
6.1. Procedimentos de inscrição
A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo sistema Meu Paxtu.
Por meio deste, o participante poderá ter acesso a informações pertinentes ao seu
processo de inscrição, tais como: escolher a condição de pagamento; imprimir boletos
bancários; acompanhar os pagamentos efetuados; imprimir a autorização de
participação; e obter outras informações de interesse da Organização.
A inscrição somente estará completa após o recebimento pela organização do evento
da Ficha de Inscrição individual, com a assinatura do próprio participante, a assinatura
do responsável pela Unidade Escoteira Local e a assinatura dos Pais/Responsáveis,
caso o Jovem tenha menos de 18 anos a verificação do Registro Institucional para o
ano de 2018, verificação do pagamento integral da taxa de inscrição, e indicação do
Mestre responsável pelo clã/pioneiro durante o acampamento.
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A Ficha de Inscrição Individual deverá ser
enviada, digitalizada, para o e-mail: interclas@escoteirospr.org.br.
Data limite para remessa da Ficha de Inscrição é 26 de agosto de 2018.

6.2. Taxa do evento - valores e formas de pagamento
A Inscrição poderá ser realizada pelo Meu Paxtu a partir do dia 01/06/2018,
encerrando-se no dia 15 de agosto de 2018.
As taxas para o jovem poderão ser parceladas conforme a tabela a seguir:
Inscrição e
Pagamento até

Valor total

Quantidade de
parcelas

Valor da parcela

15/06/2018

R$ 216,00

3

R$ 72,00

15/07/2018

R$216,00

2

R$ 108,00

15/08/2018

R$216,00

1

R$216,00

A taxa de inscrição inclui: Alimentação a partir do café da manhã de sexta (07) até o
almoço de domingo + transporte até os pontos turísticos + entrada dos parques +
acomodações + Enxoval (Camiseta, lenço e distintivo).
Será disponibilizado jantar na quinta-feira (06), mediante reserva prévia através do email interclas@escoteirospr.org.br e pagamento prévio de uma taxa de R$ 12,00.
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6.3. Substituição de inscritos
A substituição de inscritos poderá ser realizada diretamente no meu PAXTU,
atendendo as mesmas condições das inscrições normais.

6.4. Cancelamento da inscrição
O cancelamento de inscrições ocorrerá pelo não pagamento integral das parcelas
contratadas no ato da inscrição e/ou por solicitação do Inscrito. Nestes caso a
organização devolverá 70% (setenta por cento) do valor pago, diretamente na conta
corrente bancária informada no ato da inscrição. A retenção de 30% será utilizada
para custeio de serviços operacionais.

7. USO DE IMAGEM
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso
de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para
fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a UEB passa a ter direito sobre o
uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o
material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à
divulgação do Movimento Escoteiro.

8. CONDUTA NO EVENTO
O INTERCLÃS DO CENTENÁRIO é um local de encontro, intercâmbio e amizade, marco
de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeite as normas ou
instruções apresentadas pela organização do evento, serão estabelecidas as medidas
apropriadas a serem adotadas, podendo, inclusive, culminar na exclusão do
participante.
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8.1. Relações interpessoais
Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade dos
participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional.
Homens, mulheres e outros, devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo
ao demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.

8.2. Objetos de valor
A organização do evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no
âmbito da aplicação do programa do evento e não se responsabilizará por nenhum
prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda.

8.3. Fumo, consumo de bebidas alcoólicas, posse e consumo
de drogas
Fumar será permitido somente para adultos, em locais pré-determinados. O consumo
de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o evento.
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 será encaminhado imediatamente às
autoridades competentes.

8.4. Furto ou roubo
Furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer participante
que seja surpreendido cometendo ilícitos desta natureza será excluído do evento e o
caso será encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
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9. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
A Diretoria Regional do Paraná decidirá quanto a procedimentos não previstos no
presente documento.

10. CONTATOS PARA EVENTUAIS DÚVIDAS
Todas
as
dúvidas
poderão
ser
dirimidas
através
do
email interclas@escoteirospr.org.br, ou através dos telefones (45 99831-6638 –
Pioneiro Lucas ou 45 99976-0637 – Mestre Masson) preferencialmente por
WhatsApp.

Curitiba, 01 de junho de 2018

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRAISL – REGIÃO PARANÁ
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