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1. APRESENTAÇÃO
Este ano está previsto em nosso Calendário Regional, um Grande Evento que busca envolver e
integrar o maior número possível de Alcateias do Rio Grande do Sul o ARL, Acantonamento Regional
de Lobinhos, que nessa edição terá como tema “Deu a Louca nos Contos de Fada”, e será realizado
em Novo Hamburgo.

2. DATA E LOCAL
Data: 13, 14 e 15 de outubro de 2017 (sexta, sábado e domingo).
Local: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, Rua Inconfidentes, 395, Bairro
Primavera, Novo Hamburgo (RS).

3. PROGRAMAÇÃO
O início do evento está previsto para o dia 13, sexta-feira, a partir das 18h e seu encerramento será
no domingo, dia 15, às 16h. Mais detalhes serão divulgados no Boletim 2 e nos canais oficias dos
Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul.

4. PARTICIPAÇÃO
A participação será limitada a 500 crianças e 150 adultos.
4.1 LOBINHOS E LOBINHAS
•Ter idade entre 6,5 e 11 anos de idade até a data do evento;
•Estar registrado nos Escoteiros do Brasil para o ano de 2017;
•Ser acompanhado por um adulto (quando inscrito individualmente);
•Fazer a inscrição no Meu SIGUE (individual);
•Máximo de inscrições 500 crianças.
4.2 EQUIPE DE SERVIÇO
• Ter idade maior que 18 anos;
• Estar registrado nos Escoteiros do Brasil para o ano de 2017;
• Preencher a ficha de inscrição no SIGUE;
• Escotistas ou Pioneiros para participação, fora do exposto abaixo, podem se inscrever como
STAFF, porém até atingir o numero de vagas estabelecida pela coordenação do evento (50
vagas). A distribuição de vagas por funções da Equipe de Serviço pode ser vista na tabela abaixo;
FUNÇÃO

VAGAS

Programa

20

Segurança

10

Comunicação

5

Saúde

5

Infraestrutura

10
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4.3 VELHOS LOBOS (ESCOTISTAS)
•Ter idade maior que 18 anos;
• Para cada 6 lobinhos/as inscritos deverá ser inscrito um membro adulto;
Exemplo: para uma alcateia de 24 lobinhos deverá haver 4 membros adultos e mais o chefe da
seção inscritos;
• Limite de inscrições 100 Velhos Lobos.
Lembrando que o evento é para as crianças, os adultos têm a responsabilidade de proporcionar a elas
a melhor atividade possível. E para tal necessitamos da ajuda e colaboração de todos. Tomando como
exemplo uma alcateia de 24 lobinhos/as, onde teremos 4 adultos mais o chefe da seção inscritos.
Durante o evento dois adultos ficarão responsáveis para conduzir a alcateia para as bases, os outros
três deverão se candidatar para trabalhar nas Equipes de campo.
4.4 TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO
Será permitida a transferência de inscrição desde que seguida rigorosamente às instruções abaixo:
• A pessoa (criança ou adulto) para quem será transferida a inscrição deverá estar enquadrada
em um dos itens já dispostos acima. Ambos devem estar com seu registro 2017 válidos e ativos
em uma UEL;
• O prazo máximo para a transferência será a data limite para término das inscrições, ou seja,
15 de setembro de 2017, data final das inscrições;
• As transferências só podem ser feitas dentro do mesmo gênero, ou seja, criança para criança
ou adulto para adulto;
• O acerto financeiro do pagamento da taxa do evento deverá ser tratado diretamente
no Grupo Escoteiro;
• A alteração da inscrição deve ser efetuada pelo contato com o Escritório Regional
no email gerencia@escoteirosrs.org.br.

5. INSCRIÇÕES
5.1 VALORES
VELHO LOBO E STAFF

LOBINHO

R$ 80,00

R$ 90,00

Alimentação (2 almoços, 2 jantas, 2 cafés, 4 lanches)

R$ 12,00

R$ 12,00

Adm. Regional e taxas bancárias

R$ 18,00

R$ 24,00

Infraestrutura (lonas, som, banheiro e limpeza, logística)

R$ 5,00

R$ 5,00

Suporte de Saúde

R$ 25,00

R$ 25,00

Enxoval (camiseta e distintivo)

---

R$ 3,00

Comunicação e Cobertura

R$30,00

R$30,00

Estadia / Taxa de manuntenção do local

----

R$ 41,00

Programa de atividades

R$ 170,00

R$ 230,00

Valor TOTAL da inscrição
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5.2 PARCELAMENTO
INSCRIÇÃO JOVEM
LOBINHOS

TOTAL

Plano Principal, inscrição em parcela única a qualquer momento.

230,00

PARCELAMENTO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Parcelamento 4x

62,00

62,00

62,00

62,00

248,00

80,67

80,67

80,67

242,00

118,00

118,00

236,00

Parcelamento 3x
Parcelamento 2x

INSCRIÇÃO VELHOS LOBOS E EQUIPE DE SERVIÇO
ADULTOS

TOTAL

Plano Principal, inscrição em parcela única a qualquer momento.

170,00

PARCELAMENTO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Parcelamento 4x

47,00

47,00

47,00

47,00

188,00

60,67

60,67

60,67

182,00

88,00

88,00

176,00

Parcelamento 3x
Parcelamento 2x

5.3 PRAZO DE INSCRIÇÃO: as inscrições estão abertas pelo MeuSIGUE e poderão ser realizadas até
o dia 15 de Setembro.
5.4 FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser feito pelo boleto gerado no ato da inscrição
pelo MeuSIGUE.
5.5 PAGAMENTOS AGENDADOS: Inscrições efetuadas e com o pagamento agendado para após a
data limite não serão aceitas no evento.
5.6 INGRESSO NO EVENTO: O ingresso no evento será permitido aos inscritos previamente e a
equipe de apoio organizacional. Outros visitantes e associados não serão permitidos ingressar no
local do evento.
5.7 RESSARCIMENTO: A data limite para cancelamento de inscrição e ressarcimento do valor da
inscrição é 15/08/2017. Após esta data, materiais e estruturas do evento estarão já em processo de
aquisição, não sendo possível o ressarcimento da inscrição devido a cancelamento.
5.8 TAMANHOS ESPECIAIS CAMISETA: Para lobinhos que não se enquadrarem na grade de tamanhos
de camisetas prevista no ato da inscrição pelo SIGUE, deverá ser informado em listagem única do
Grupo Escoteiro pelo contato com o Escritório Regional: gerencia@escoteirosrs.org.br , informando
nome do associado, registro e tamanho da camiseta.
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6. NORMAS DO EVENTO
6.1 ATITUDE E COMPORTAMENTO: Eventos escoteiros são locais de encontro, intercâmbio e
amizade, propostos pelos valores da Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas abaixo
ou instruções apresentadas pela Equipe de Organização, serão verificadas as medidas apropriadas a
serem adotadas, podendo, inclusive, culminar na 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 cerimonias oficiais de abertura e
encerramento, e sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá ser utilizado o uniforme
ou vestuário escoteiro.
6.3 CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS: O cumprimento de horários será uma condição básica para se
assegurar a realização da agenda do evento. É orientado que jovens e adultos busquem o cumprimento
pleno do Programa do evento, evitando assim atrasos.
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 SEGURANÇA: Aconselhamos os participantes a identificar seus pertences. Equipe de Organização
do evento não se responsabilizará pela perda de objetos pessoais.
6.7 FUMO: Fumar será́ proibido durante o evento.
6.6 COMÉRCIO: Não será permitido comercializar nenhum tipo de produto sem a autorização prévia
da Equipe de Organização.
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. Agentes públicos de segurança deverão
reportar a Equipe de Organização.
6.11 SAÍDAS DO EVENTO: Não será́ permitida a saída dos participantes das áreas comuns do evento
e da área interna, exceto em casos previamente autorizados pela Equipe de Organização.
6.12 VISITAS: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Equipe de Organização podem visitar
o evento.
6.13 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 Rio Grande do Sul. Com isso, os Escoteiros do Brasil passam a ter direito sobre o uso
dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos
propósitos escoteiros, seja material promocional destinado à divulgação do Movimento Escoteiro.

Boletim 1 Acantonamento Regional de Lobinhos
13, 14 e 15 de outubro de 2017, Novo Hamburgo

6

7. OUTROS
Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela Equipe de Organização. Informações
complementares entre em contato no Escritório Regional pelo e-mail secretaria@escoteirosrs.org.br ,
ou pelo telefone (51) 3330-9784.
Equipe Regional do Ramo Lobinho
Porto Alegre, 19 maio de 2017
ramolobinho@escoteirosrs.org.br

