COMUNICADO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO

1.

PROPOSTA DA ATIVIDADE

O Desafio Escoteiro é uma atividade proposta para o Ramo Escoteiro. A ideia é utilizarmos o marco
simbólico do ramo, convidando as patrulhas a “explorar novos territórios com um grupo de amigos”.
Com isso teremos uma história de fundo para explorar, trazendo a sua patrulha para viver um “herói”
em uma “época” para desvendar um caso misterioso ocorrido na cidade do Rio de Janeiro em pleno
Império.
Um misterioso crime ocorre no Teatro Municipal e sua patrulha será convocada a elucidar esse caso
buscando as pistas espalhadas em diferentes locais. Mas cuidado, pois o criminoso pode estar escondido
na próxima esquina...
Pegue o seu caderno, o seu chapéu e a sua “lupa” de “Detetive” e venha conosco vivenciar e
explorar o universo de Sherlock Holmes.
2. DATA, LOCAL E HORÁRIO
DATA: 25 de novembro de 2017 (Atenção! A data foi modificada em relação ao calendário)
LOCAL: Centro – Rio de Janeiro - RJ
HORÁRIO: Credenciamento a partir das 08h do dia 25 de novembro de 2017 (sábado). O evento
terá seu encerramento às 16h do mesmo dia.
3. PARTICIPANTES
A atividade é destinada a membros da UEB que estejam vinculados a uma Unidade Escoteira
Local, ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do Registro Institucional
correspondente ao ano de 2017, distribuídos da seguinte forma:
Beneficiários: para os jovens atuantes no ramo escoteiro (regras 065 e 066 do POR).
Escotistas: atuantes do Ramo Escoteiro como Chefe de Seção ou Assistente.
Staffs: para os maiores de 18 anos e que atuarão em funções pré-definidas pela organização do
evento.

4. VALOR DA TAXA E FORMA DE INSCRIÇÃO
A inscrição será feita através do sistema de inscrições on-line, no website da UEB/RJ, disponível
no link http://inscricoes.escoteirosrj.org.br/login.php. O participante poderá optar por uma das
formas de pagamento, com os respectivos vencimentos descritos abaixo:
Beneficiários:
INSC. ATÉ
15/08/2017
15/09/2017
19/10/2017

PAGTO. ATÉ
22/08/2017
R$ 30,00

PAGTO. ATÉ
22/09/2017

PAGTO. ATÉ
23/10/2017

R$ 35,00
R$ 40,00

Escotistas & Staffs:
INSC. ATÉ

PAGTO. ATÉ 22/08/2017

15/08/2017
15/09/2017
19/10/2017

R$ 25,00

PAGTO. ATÉ 22/09/2017

PAGTO. ATÉ
23/10/2017

R$ 25,00
R$ 25,00

OBS: Os boletos serão sempre emitidos e enviados por Seção.

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 2, INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DO EVENTO.

.

