TEMA, DATA e LOCAL
Tema do Evento: MUITAS ORIGENS, UM SÓ PAÍS
Data e local: 15 a 20 / julho / 2012
VILA MILITAR / GERICINÓ – Rio de Janeiro/RJ
Confederação Nacional de Tiro Esportivo – Min. Esporte, Exército e CBTE
Campo de Parada do Min. do Exército
Liberado entre 30/junho e 30/julho – sem qualquer competição
Segurança do Exército nas entradas do campo e nossa na parte interna
MAPA: disponibilizaremos no decorrer do mês de maio, no site da UEB,
mapa de acesso com orientações para aqueles que se deslocam com
veículo próprio. A organização do evento NÃO DISPONIBILIZARÁ
acomodação e alimentação para motoristas de ônibus de empresas
contratadas por Grupos Escoteiros.

INFORMES GERAIS
Sanitários e Chuveiros em container com fossa
Área Comercial:
Loja Nacional (única ) faremos parceria com a Loja da UEB/RJ
em determinados produtos
Mini Mercado,
Lanchonete,
Sorveteria
Moeda de Campo: SAMBA – Compositores
Mascote do evento: Golfinho estilizado

LIMITE DE INSCRIÇÕES
Considerando o espaço físico disponibilizado a Organização se vê obrigada
a limitar o número de inscrições/participações no evento em 5.000 (cinco mil)
participantes, divididos nas seguintes quantidades por categoria:
JOVENS: 3.456 (três mil quatrocentos e cinqüenta e seis), o que
corresponde a 384 patrulhas com 9 jovens;
ESCOTISTAS: 384 (trezentos e oitenta e quatro)
ORGANIZAÇÃO: 160 e EQUIPE DE SERVIÇO: 1.000
Inscrições em 04/ABRIL:
TOTAL

4378

JOVENS

3076 – limite é 3456

ADULTOS

1302

Escotistas
Equipe de Serviço

477 – limite é 384 para 3456 Jovens
825 – limite é 1000

Para o número de jovens inscritos hoje precisamos de somente 342
Escotistas (3076 / 9) o que significa que hoje estamos com 135
Escotistas que deverão passar para a Equipe de Serviço
Jovens - nascidos entre 15/07/1994 e 15/07/2001. Patrulhas, tropas e
subcampos serão por Ramo - Escoteiro ou Sênior
Escotistas - nascidos antes de 15/07/1991 inscrição condicionada a
existência de inscrições de jovens em seu Grupo/Distrito/Setor/Pólo para
formar uma patrulha com nove jovens sob sua responsabilidade. Que
tenham função de Escotista especificada no SIGUE
Equipe de Serviço - EIS - nascidos antes de 15/07/1994 e está
condicionada a necessidade de pessoal e perfil para a função. Ver
detalhamento das funções no site da UEB: www.escoteiros.org.br
o Pioneiros, Escotistas ou Dirigentes
o Poderão especificar até 3 (três) funções na Equipe de

Serviço

Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo: o campo estará
aberto a partir das 14h do dia 14 de julho e a entrada deverá seguir
procedimentos que serão disponibilizados no Boletim 2. O Campo deverá
estar totalmente desocupado até as 12h do sábado dia 21 de julho.
TRANSLADO
Será oferecido translado sem custo para participantes de fora da cidade do
Rio de Janeiro, àqueles que solicitarem até o dia 30 de junho, partindo e
regressando para a Rodoviária ou os Aeroportos do Galeão ou Santos
Dumont de acordo com os horários abaixo:
Chegada: dia 14 de julho de 2012 das 12:00 às 20:00
dia 15 de julho de 2012 das 06:00 às 18:00
Saída:
dia 21 de julho de 2012 das 05:00 às 12;00

ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO:
As refeições “almoço, jantar e café da manhã”, estão previstas no valor da
Taxa e serão servidas no restaurante do próprio evento desde o almoço do
dia 15 até o jantar do dia 20 de julho. Será disponibilizado kit-lanche para os
que saírem do campo na manhã do dia 21 desde que formalmente solicitado
na Secretaria do Evento até as 18h da segunda-feira dia 16 de julho.
Os participantes devem levar seus próprios talheres – garfo, faca e colher.
8 Buffets
Área coberta comportando 1.200 pessoas sentadas

