GRANDE JOGO REGIONAL 2018
Foi dada a largada para o nosso maior evento anual Para o Grande Jogo Regional 2018 já
temos novidades! São elas:
1. Valor da Inscrição – As inscrições para o evento começarão no dia 02/01/2018 e sua taxa estará
assim distribuída: Inscrições até 31/01/2018 – R$ 30,00 para jovens; Inscrições até 28/02/2018 –
R$ 35,00 para jovens; Inscrições até 31/03/2018 – R$ 40,00 para jovens. Os adultos terão sua
taxa durante todo o período de inscrição fixada em R$ 25,00.
OBS: Só poderão se inscrever desde o início do prazo de inscrições os associados que
estiverem com seu registro institucional 2018 em dia.
2. Regulamento do evento – O regulamento do evento estará disponível no dia 02/01/2018,
quando da abertura do prazo de inscrições.
3. Prazo de Inscrições – O prazo de inscrições iniciará no dia 02/01/2018 e se encerrará em
31/03/2018.
4. Participação – Para que os participantes (jovens e adultos) tenham sua inscrição validade,
deverão estar com o registro institucional de 2018 em dia.
5. Compra de cotas – Essa é a grande novidade para o ano que está por vir. Os grupos escoteiros
poderão adquirir cotas de participação para o Grande Jogo Regional 2018 a partir de
01/11/2017 até 31/01/2018. Estas quotas poderão ser utilizadas quando da efetivação da
inscrição. Mas atenção, para a efetivação da inscrição o registro institucional 2018 deverá estar
em dia, o que ajuda inclusive, a obtenção do certificado de funcionamento anual do Grupo
Escoteiro para o período.
OBS: Os Grupos Escoteiros poderão adquirir cotas a partir de R$ 300,00.
6. Aquisição de cotas – Para aquisição das cotas os Grupos Escoteiros deverão depositar o valor
desejado (respeitando o mínimo constante do item 5) no Banco do Brasil, Agência 0001-9, Conta
Corrente
500.500-0
e
enviar
comprovante
do
depósito
para
o
e-mail
gjr2018@escoteirosrj.org.br e confirmar o seu recebimento junto ao Escritório Regional.
7. Uso das cotas – Os Grupos Escoteiros poderão utilizar seus valores adquiridos por cotas (R$
25,00 ou R$ 30,00) desde o início do período de inscrição (02/01/2018) até o prazo final de
inscrições (17/03/2018), mas fiquemos alertas, pois não haverá restituição para os valores mal
dimensionados e não utilizados.

Sempre Alerta!
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