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1. APRESENTAÇÃO 

CAMPORE CHEFE uma atividade organizada pela Equipe Regional de Métodos Educativos 
da Região do Rio de Janeiro, voltada para escotistas e Dirigentes. Esta atividade será uma 
oportunidade para capacitação com temas relevantes ao PROGRAMA EDUCATIVO, trocas 
de experiências e integração. 

 

2. PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento inicia às 14h e encerra às 22h no sábado dia 29 de agosto. Em 
função da Pandemia as atividades ocorrerão no domingo de forma on-line. 

Os detalhes da programação serão divulgados no boletim 02 

 

3. INFRAESTRUTURA 

O evento será realizado de forma digital, através da plataforma ZOOM e será organizado pela 
Equipe Regional de Métodos Educativos. Todos os participantes necessitarão de um 
dispositivo com acesso à internet para participação no evento. O link de acesso será enviado 
via e-mail para os participantes inscritos na semana do evento. Verifique seu e-mail 
cadastrado no Paxtu! 

 

4. PARTICIPAÇÃO 

É permitida a inscrição de Escotistas e Dirigentes que estiverem com o registro ativo na data 
do evento de todas as regiões escoteiras 

 

5. INSCRIÇÃO 

5.1 Valor: O evento tem custo de R$ 10,00 cobrindo o distintivo e gastos administrativos para 
associados do Rio de Janeiro e R$ 5,00 cobrindo gastos administrativos para associados e 
outras regiões escoteiras. 

Os distintivos dos associados do Rio de Janeiro serão entregues nas pastas das Unidades 
Escoteiras no Escritório Regional após o evento. Os participantes de outras regiões que 
quiserem o distintivo deverão fazer o pedido pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br.  

 

 

 



 

 

 

5.2 Forma de Inscrição: A inscrição será realizada individualmente pelo Meu PAXTU. Com 
limite de 100 participantes. Os participantes que forem para fila de espera serão chamados 
pela ordem de inscrição conforme haja desistência de já inscritos.  

5.3 Data Limite: As inscrições do evento deverão ser realizadas até o dia 20 de agosto de 2021. 

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 Enxoval: Será apresentado no boletim 02  

 

6. GRAVAÇÕES 

Informamos que o evento será gravado para registro das informações. O consentimento 
para a gravação é requisito obrigatório para participação no evento. Os participantes serão 
informados do início e fim da mesma. 

 

7. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Ao inscrever-se nesse evento, o participante permite que as seguintes informações pessoais 
sejam disponibilizadas para a Organização do Evento, com o objetivo de preparar a 
organização do mesmo: Nome Completo, nome e numeral da Unidade Escoteira Local, 
endereço de e-mail, número de telefone celular. 

 

8. REGRAS 

8.1 Atitudes e comportamento: 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 
tomadas as medidas apropriadas que poderão, inclusive, culminar com a exclusão do 
participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral de 
todas as despesas decorrentes dessa situação. 

8.2 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. 

 

 

 

 



 

 

 

8.3 Relações interpessoais: não serão permitidas atitudes ou situações que comprometam a 
integridade física, psíquica e moral dos participantes, 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 
P.O.R. 

8.4 Consumo de bebidas alcoólicas: é terminantemente proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas em atividades escoteiras.  

8.5 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 da atividade e o caso encaminhado às autoridades 
competentes. 

8.6 Uso de imagem: Os participantes cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, na 
forma de fotografias ou vídeos realizados ao longo da atividade, para fins de promoção do 
Escotismo no Brasil e no Rio de Janeiro. Este material poderá ser utilizado em recursos 
gráficos e/ou digitais destinados aos propósitos escoteiros e à divulgação do Movimento 
Escoteiro. 

 

9. OUTROS 

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. 
Caso deseje informações complementares, entre em contato com o Escritório Regional pelo 
e-mail eventos@escoteirosrj.org.br falar com Guilherme Alves ou no telefone (21)2533 92 07, 
ou diretamente com a organização pelo e-mail geraldo.danil@escoteirosrj.org.br. 
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