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BOLETIM 01 
Regulamento 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O ano de 2022 trás a esperança e o reencontro, após passarmos por diversas atividades 
virtuais, em decorrência da pandemia de Covid-19. Enfrentamos este desafio, reafirmando a 
importância e força do Movimento Escoteiro. 

Para celebrar esse momento tão importante, a Região Escoteira do Rio de Janeiro, inspirada 
em nosso tema nacional “De volta a nossa natureza” convida todos os Escotistas e 
Dirigentes portadores da Insígnia de Madeira para a Reunião de Gilwell com o seguinte 
tema:  

“UM REENCONTRO EM GILWELL” 

Realizaremos este encontro com uma programação baseada no 1º Acampamento Escoteiro, 
na Ilha de Brownsea, realizado por nosso fundador, Baden-Powell, em 1907. 

Convidamos você a sentir a emoção e alegria de celebrar o reencontro com nossa natureza. 

Que seja um marco e um exemplo de uma inesquecível atividade escoteira! 

 Sempre Alerta Para Servir! 

  

2. DATA E LOCAL 

Local: Campo Escoteiro Geraldo Hugo Nunes - Magé 

Data: 17 e 18 de setembro de 2022 

 

3. INSCRIÇÃO 

A participação é aberta a todos os associados com registro institucional ativo e que possuam 
a Insígnia de Madeira.  

As inscrições devem ser realizadas pelo Meu PAXTU até o dia 25 de agosto de 2022 
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A inscrição é dividida nas seguintes categorias e valores:  

 

Participação em DOIS dias (sábado e domingo) 

 Tipo 1 - R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) 

Participação nos dois dias com distintivo, kit enxoval (camisa e caneca) e alimentação prevista 
no item 6.  

 Tipo 2 - R$ 117,00 (cento e dezessete reais) 

Participação nos dois dias com distintivo, apenas um dos itens do kit enxoval (camisa ou 
caneca) e alimentação prevista no item 6.  

 Tipo 3 - R$ 82,00 (oitenta e dois reais) 

Participação nos dois dias com distintivo e alimentação prevista no item 6.  

 

Participação APENAS no domingo. *não será permitida a participação apenas no sábado.  

 Tipo 4 - R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) 

Participação somente no domingo com distintivo, kit enxoval (camisa e caneca) 
e  alimentação prevista no item 6.  

 Tipo 5- R$ 87,00 (oitenta e sete reais) 

Participação somente no domingo com distintivo, um dos itens do kit enxoval (camisa e 
caneca) e  alimentação prevista no item 6.  

 Tipo 6 - R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) 

Participação somente no domingo com distintivo e alimentação prevista no item 6.  

Observação! A inscrição somente será efetivada após a confirmação de pagamento do valor 
da cota.  

Isentos: 

Associados com registro institucional isento no ano corrente (2022) possuem 20% de 
desconto em cima do valor total de cada tipo de inscrição. Para adquirir o desconto o 
participante isento deve, no ato da inscrição, optar pela inscrição de isento e aguardar 
liberação do boleto pela triagem. A liberação pode levar até dois dias úteis após a inscrição, 
após esse procedimento, o boleto será disponibilizado na plataforma do PAXTU.  
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Pagamento parcelado (cartão de crédito):  

O pagamento da cota da atividade pode ser feito por cartão de crédito ou link de pagamento 
virtual, em até duas parcelas. O pagamento deve ser realizado na secretaria da Sede Regional, 
Rua Rodrigo Silva, 18, 7º andar- Centro- Rio de Janeiro/RJ.  

Aos participantes que optarem pelo pagamento por link, devem obrigatoriamente enviar um 
e-mail para financeiro@escoteirosrj.org.br com o título do e-mail “Reunião de Gilwell”,  nome 
completo e categoria de inscrição. 

Atenção! O envio do link pode demorar até três dias úteis.  

Enxoval:  

Sobre o kit enxoval, os participantes que tiverem interesse no kit completo ou somente na 
camisa devem estar com o cadastro atualizado para entrega no dia do evento. Os modelos 
são feitos sob encomenda e baseados nos dados de tamanho,  fornecidos no cadastro do 
Paxtu. Não haverá possibilidade de troca de tamanho.  

Reembolso: 

O inscrito que desejar cancelar e solicitar reembolso do pagamento, deverá realizar a 
solicitação pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br seguindo os critérios estabelecidos na 
Resolução Regional 01/2018.  

 

4. ENXOVAL 

Para o evento está sendo produzido um kit enxoval exclusivo. Os itens do kit são: distintivo, 
camisa e caneca para usar no evento, em outras atividades e guardar na memória. Para 
adquirir os itens, os interessados devem no ato da inscrição no PAXTU, optar pela categoria 
com o enxoval desejado.  

Havendo disponibilidade de material após o evento, serão todos colocados no site 
bornal.escoteirosrj.org.br para venda aberta. Neste caso, os pedidos podem ser entregues 
pelos Correios ou retirados na Sede Regional- Rua Rodrigo Silva, 18, 7º andar- Centro, Rio de 
Janeiro-RJ. 

 

5. PROGRAMA 

A Reunião de Gilwell é uma atividade que busca reunir escotistas e dirigentes portadores da 
Insígnia de Madeira, para troca de experiências e rever os “bons amigos e o campo em que 
treinamos”. Este reencontro traz a magia e encanto de Gilwell.2 

Uma atividade organizada pela Equipe Regional de Formação da Região do Rio de Janeiro. 

mailto:financeiro@escoteirosrj.org.br
mailto:eventos@escoteirosrj.org.br
http://www.escoteirosrj.org.br/wp-content/uploads/2018/12/01_2018.pdf
http://bornal.escoteirosrj.org.br/
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O Encontro começará às 18h, do dia 17 de setembro, com encerramento às 16h do dia 18 de 
setembro. O final de semana se divide em dois momentos para os participantes:  

Primeiro momento – 17/09/22 

  Jantar em Gilwell 
  Fogo de conselho 
 Conversa ao pé do fogo 

Credenciamento dos inscritos a partir das 16h no Campo Escola- Magé.  

Segundo Momento – 18/09/22 

 Café Escoteiro 
 Almoço de confraternização 
 Reunião de Gilwell 

Credenciamento dos inscritos a partir das 08h no local. 

Conteúdo: 

E como conhecimento prévio para interação durante as atividades, os participantes 
precisarão ter o conhecimento das seguintes canções: 

1. Canção de Gilwell   ( https://youtu.be/8q8QqJNBCys ) 
2. Volto a Gilwell   (  https://youtu.be/ZQdJ_SCEfns  ) 
3. Canção de Gilwell - Campos de Gilwell (  https://youtu.be/40nwB_NxbSw  ) 
4. Canção da Promessa – (  https://youtu.be/cdQsV2BTRSo  ) 
5. Canção da Despedida -  ( https://youtu.be/eXAKLYhAMN8 ) 

 A programação completa do evento será divulgada no Boletim 2. 

 

6. INFRAESTRUTURA 

 Alimentação 

A alimentação está inclusa na cota em todas as categorias, sendo: 

Sábado: jantar em Gilwell e ceia.  
Domingo: café da manhã, colação, almoço e lanche da tarde.  

Os participantes que possuírem alguma restrição alimentar devem informar no ato de sua 
inscrição, enviando e-mail para eventos@escoteirosrj.org.br, informando nome e restrições 
alimentares.   

 Pernoite 

Os participantes que optarem pela categoria de participação nos dois dias poderão pernoitar 
no campo. Cada um deve estar com sua barraca e material para pernoite, pois serão alocados 
nas clareiras do Campo I do Campo Escoteiro.  

https://youtu.be/8q8QqJNBCys
https://youtu.be/ZQdJ_SCEfns
https://youtu.be/40nwB_NxbSw
https://youtu.be/cdQsV2BTRSo
https://youtu.be/eXAKLYhAMN8
mailto:eventos@escoteirosrj.org.br
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Os participantes que optarem pela categoria de participação apenas no domingo, que se 
organizarem para chegar sábado à noite, deverão enviar e-mail para 
eventos@escoteirosrj.org.br informando o horário de chegada e quantidade de participantes, 
pois iremos organizar os espaços para pernoite. Prazo de envio: 12/08/2022 

O alojamento somente será disponibilizado para o participante que possuir restrição de 
acomodação em barraca.  

Os que necessitarem devem informar pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br. As vagas são 
limitadas e serão consideradas por ordem de envio dos e-mails.  

 Estacionamento 

Os participantes que estiverem de veículo próprio devem estacionar no Campo 2. A área do 
estacionamento do Campo 1 será utilizada apenas para embarque e desembarque.  

 

7. INFORMAÇÕES GERAIS 

 Atitudes e comportamentos 

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. Neste caso, o participante 
responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta situação  

 Apresentação pessoal 

Conforme Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, sempre 
que solicitado pela Equipe de Organização, deverá ser utilizado o uniforme, vestuário 
escoteiro ou camisa com motivo escoteiro.  

mailto:eventos@escoteirosrj.org.br
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 Relações interpessoais  

Não serão permitidas atitudes ou situações que comprometam a integridade física, psíquica 
e moral ou estabilidade emocional dos participantes. Todos os integrantes devem manifestar 
respeito mútuo.  

 Fumo 

A organização do evento recomenda que os adultos evitem o uso de tabaco e seus derivados 
durante a atividade. Somente será permitido fumar em locais previamente definidos pela 
organização do evento. É expressamente proibido fumar durante a aplicação de Oficinas, 
Jogos e demais dinâmicas.  

 Consumo de bebidas alcoólicas 

É rigorosamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em atividades escoteiras. 

 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.  

 Armas 

Não é permitido aos participantes da atividade portar, a qualquer tempo, arma branca e/ou 
de fogo, ainda que tenha o porte devidamente autorizado. 

 Visitas 

Somente pessoas expressamente autorizadas pela Equipe de Organização poderão visitar a 
atividade. 

 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 e divulgação do Escotismo no 
Brasil e no Rio de Janeiro. 

 

8. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

Os procedimentos não previstos serão, única e exclusivamente, analisados e decididos pela 
coordenação do evento, ou, durante o evento, pela coordenação da atividade. 

Havendo alguma dúvida sinalizar, via e-mail eventos@escoteirosrj.org.br ou por pelo telefone 
21 2533-9207, com identificação da solicitação, registro, nome e Unidade Escoteira.  

 


