ROVERWAY 2012
20 a 28 de Julho de 2012
HELSINKI - FINLÂNDIA
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
1. LOCAL, CLIMA e DATAS
Local: Finlândia, no norte da Europa. O Roverway acontecerá em todo o país, com Cerimônias de
Abertura em Helsinki, Tampere e Rovaniemi. Depois as equipes seguirão em jornadas de quatro dias de
duração pelo interior da Finlândia, terminando com um grande acampamento na cidade de Evo.
Clima: Julho é verão na Finlândia, e as temperaturas variam em média entre 12ºC e 25ºC. Os dias
devem ser frescos e as noites um pouco mais frias.
Datas:
20 de julho

Início do evento

28 de julho

Término do evento

2. PARTICIPAÇÃO NO ROVERWAY

2.1 Associações participantes: o evento é destinado a membros de Associações Escoteiras
registradas junto à Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
Participação dos membros da UEB: se dará exclusivamente através do sistema SIGUE JOVEM
desde que sejam cumpridas as condições abaixo:

a) A Unidade Escoteira Local ao qual o participante esteja ligado deverá ser portadora do
Certificado de Funcionamento referente ao ano de 2011;

b) Ser membro ativo no Movimento, havendo a obrigatoriedade de ter seu registro institucional na
c)

UEB referente ao ano de 2011 e posteriormente 2012;
Pagamento integral da Taxa do Evento e da Taxa Administrativa da UEB de acordo com os
valores e condições dispostos no item 6.

2.2 Coordenação e Organização do Contingente: a participação brasileira no evento será organizada
através do Escritório Nacional da UEB e estará sob a responsabilidade de um Comitê escolhido pela
Diretoria Executiva Nacional – DEN. Este Comitê terá como Chefe do Contingente Brasileiro Estêvão
Salles, membro da Comissão Nacional de Relações Internacionais.
2.3 Inscrição
A inscrição de participantes será feita pelo sistema SIGUE JOVEM e deve considerar a idade por
ocasião da realização do evento, além de outras condições estipuladas neste documento e outros
correlatos.
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A inscrição só estará completa após recebimento pelo Escritório Nacional da UEB do original da
Ficha de Inscrição Individual por conter a assinatura dos pais ou responsáveis autorizando a
participação dos jovens com menos de 18 anos ou do próprio participante com18 anos completos,
manifestando também a concordância com as regras para participação no EVENTO, a assinatura do
responsável pela Unidade Escoteira Local, e verificado o registro institucional para o ano de 2012 e
o pagamento integral das Taxas.
Data limite para recebimento pelo Escritório Nacional das Fichas de Inscrição: 30 de Março de
2012.
2.4 Inscrição de Jovens no evento: A opção “Jovens” é para seniores, guias, pioneiros e pioneiras que
tenham entre 16 e 21 anos no início da atividade (20 de Julho de 2012), ou seja, nascidos entre 21
de Julho de 1991 e 20 de Julho de 1996.
2.5 Inscrição de Escotista no evento: A opção “Escotista” (responsável por uma Equipe) é permitida
para quem já tenha completado 23 anos na data de início do Evento (nascidos antes de 21 de
julho de 1989), preferencialmente Mestre Pioneiro, possua o Nível Básico Escotista concluído
e em boas condições físicas para caminhada.
Cada equipe contendo entre 5 e 15 participantes deve ter um ou dois líderes: um escolhido dentre os
próprios componentes da Equipe que pode ter entre 18 e 21 anos e um Escotista.
A inscrição na categoria Escotista só poderá acontecer após envio para o Escritório Nacional da
UEB (ueb.eventos@escoteiros.org.br), de correspondência indicando a pessoa para a categoria
Escotista e relacionando e vinculando nominalmente pelo menos 5 (cinco) Participantes que já
tenham pago a Taxa do Evento.
2.6 Inscrição para Equipe Internacional de Serviço – IST (International Service Team) - A opção
“IST” é possível para quem já tenha completado 23 anos na data de início do Evento (nascidos
antes de 21 de julho de 1989), fale fluentemente Inglês, possa trabalhar no período do evento e já
tenha atuado em atividade nacional/internacional de grande porte.
A aceitação pela UEB de inscrição de adulto na condição “Equipe Internacional de Serviço – IST
(International Service Team)” está condicionada a aceitação pela Comissão Organizadora do
Evento.
2.11 Visto, Vacina, Seguro de Viagem e Documentação de Viagem:
Visto: Para brasileiros não existe necessidade de visto para ingresso na Finlândia
Vacina: Preferencialmente levar Carteira Internacional de vacinação contra a Febre Amarela.
Seguro: obrigatória a contratação de seguro que atenda o Tratado de Schengen.
Documentação de Viagem: menores de 18 anos deverão apresentar AUTORIZAÇÃO FEITA EM
CARTÓRIO E ASSINADA POR PAI E MÃE OU RESPONSÁVEIS LEGAIS

3. PROGRAMA
Essa atividade está dividida em duas partes: depois da abertura no dia 20 de Julho, os participantes,
divididos em tribos de 50 pessoas, irão participar de trilhas por toda a Finlândia. Essas trilhas durarão
quatro dias, com vários temas diferentes (natureza, cultura, escotismo, etc), mas os participantes devem
estar todos preparados para fazerem uma jornada de quatro dias com as mochilas nas costas.
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Depois todas as tribos se encontram na cidade de Evo para mais quatro dias de acampamento com
várias atividades, terminando tudo no dia 28 de Julho.

4. INFRA-ESTRUTURA
Como chegar/sair ao Evento: A abertura do Roverway acontecerá em três cidades ao mesmo tempo:
Helsinki, Tampere e Rovaniemi. Cada participante é responsável por chegar na sua cidade de abertura,
dependendo da rota que ele for participar. O encerramento do Roverway será na cidade de Evo, e a
organização do evento organizará transporte entre Evo e Helsinki.
Alimentação Participantes e IST: A alimentação durante o Roverway está incluída na taxa da atividade,
tanto para os participantes quanto para os membros do International Service Team.
Atendimento Médico: Cada Equipe deverá trazer seu próprio kit de primeiros socorros. Cada
participante deverá trazer os medicamentos necessários para o período em que estará no Evento.
Havendo necessidade do atendimento ser feito por outra estrutura médico/hospitalar que não a
disponibilizada internamente pelo evento alertamos que haverá custo e, para tal, a Organização do
evento informa ser obrigatório contratar seguro de viagem que contemple cláusulas de “SeguroSaúde” e “Seguro Repatriamento”.
Segurança: aconselhamos aos participantes que identifiquem seus pertences e aos jovens que deixem
seus objetos de valor sob responsabilidade dos adultos que os acompanham. A organização do evento é
responsável pela “segurança pessoal” dos participantes dentro da área destinada à realização do evento.

5. NORMAS DE ACAMPAMENTO
Atitudes e Comportamento: O Evento é um local de encontro, intercâmbio e amizade, o marco de
valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeite as normas a seguir ou instruções
apresentadas pela Comissão Organizadora, será verificada junto ao responsável pelo Contingente
Brasileiro a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante.
Na hipótese de exclusão de um “jovem”, um adulto do Contingente acompanhará o mesmo ao aeroporto
e se encarregará de enviá-lo de volta ao Brasil onde será recepcionado por um adulto do Nível Nacional
ou Regional da UEB e entregue aos responsáveis legais.
Apresentação pessoal: nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento e em outras que venham a
ser definidas, deverá ser utilizado o uniforme ou traje escoteiro constante do P.O.R. É obrigatório portar
durante todo o evento o “Lenço da UEB e documento de identificação”.
Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a integridade dos
participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres
devem manifestar respeito mútuo.
Armas: não é permitido o porte ou mesmo uso de qualquer tipo de arma, bem como de apontadores ou
iluminadores a base de “Raio Laser”. A infração a esta norma é penalizada pela Lei Finlandesa.
Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou
prejuízos causados à propriedade por atos ou atitudes indevidas. Furto ou roubo é causa para exclusão
do Evento.
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Segurança: a segurança é missão da Equipe de Segurança integrada por voluntários, cuja principal
responsabilidade é velar pelo cumprimento destas normas, para o que se deve prestar plena
cooperação. Seus integrantes estarão devidamente identificados.
Comércio: só será permitido algum tipo de comércio mediante autorização expressa da Comissão
Organizadora do Evento.
Convidados especiais e visitantes: Convidados especiais como Membros da Organização Mundial,
Presidentes de Associações Nacionais, Chefes de Estado, Embaixadores, Ministros de Estado,
Instituições de Educação, ONGs Internacionais e representantes Religiosos podem visitar o evento
em dias próprios.

6. PAGAMENTOS
A inscrição deverá ser feita pelo sistema SIGUE JOVEM no qual deverá constar obrigatoriamente
o e-mail de contato do participante. A Taxa do Evento e a Taxa Administrativa da UEB serão
pagas mediante boletos bancários que serão gerados pelo próprio sistema:

a) Taxa do Evento – em EUROS (parcela única): destina-se a cobrir a taxa de participação
definida pela Associação Finlandesa. O pagamento de tal valor deverá ser efetuado de
acordo com o item 6.1.

b) Taxa Administrativa da UEB (parcela única) em Real: destina-se a cobrir despesas
nacionais/internacionais com a organização do Contingente Brasileiro e deverá ser efetuado
de acordo com o item 6.2
6.1 Taxa do Evento: para inscrições feitas em 12 ou 13 de dezembro de 2011 a Associação Finlandesa
definiu a Taxa do evento em 320 Euros para participantes e 200 Euros para membros do
International Service Team (IST). Para inscrições feitas em 19 ou 20 de março de 2012 a
Associação Finlandesa definiu a Taxa do evento em 400 Euros para participantes e os mesmos 200
Euros para membros do International Service Team (IST). Independente da data escolhida o
pagamento deve ser feito em parcela única. Para atendermos os prazos determinados, cumprindo
os procedimentos administrativos e de transferência de valores, a UEB seguirá o descrito abaixo:
A Taxa do Evento, em valor já convertido para Reais, deverá ser paga através de boleto bancário
que enviaremos por e-mail em uma das datas abaixo descriminadas:

Valor Euros

Boleto enviado por e-mail em:

Jovens / Escotistas

320,00

09 de dezembro de 2011

IST

200,00

09 de dezembro de 2011

19 ou 20 março/12

Jovens / Escotistas

400,00

16 de março de 2012

19 ou 20 março/12

IST

200,00

16 de março de 2012

Data de pagamento

Destinado a

12 ou 13 dezembro/11
12 ou 13 dezembro/11

OU

(tal procedimento se justifica em função do desconhecimento da variação cambial)
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Pagamento da Taxa do Evento fora de prazo: qualquer pagamento em data diferente da acima
estipulada ficará automaticamente a disposição do depositante, que deverá fornecer os dados
necessários para que seja processada a competente devolução. Não caberá qualquer outro
ressarcimento além do valor depositado em Reais sem variações cambiais e será deduzido o valor
relativo ao envio da Ordem de Pagamento da devolução.
A Taxa do Evento cobrirá os seguintes custos/despesas:
Jovens / Escotistas:
a) Transporte de “chegada e saída” a partir da cidade de abertura do Roverway (pode ser Helsinki,
Tampere ou Rovaniemi), transporte para as rotas, transporte entre a rota e Evo, e transporte entre
Evo e Helsinki ou Tampere no final do Roverway. Cada participante é responsável por chegar até a
cidade de abertura do Roverway.
b) Kit do participante;
c) Programa do evento;
d) Refeições (café da manhã, almoço e jantar) começando do almoço do dia 20 de Julho de 2012
até o almoço do dia 28 de Julho de 2012.
e) Cuidados médicos em caso de doença (excluindo doenças pré-existentes) ou acidentes.
Medicamentos e todos os custos relativos a internação/hospitalização fora do evento não estão
incluídos na Taxa. Cada participante (Jovens ou Escotistas devem ter seguro de saúde por todo o
período de sua viagem).
Membros da Equipe Internacional de Serviço – IST (International Service Team):
a) Transporte de “chegada e saída” a partir da cidade de abertura do Roverway (pode ser Helsinki,
Tampere ou Rovaniemi, transporte para as rotas, transporte entre a rota e Evo, e transporte
entre Evo e Helsinki ou Tampere no final do Roverway. Cada participante é responsável por
chegar até a cidade de abertura do Roverway.
b) Kit do participante;
c) Instruções e treinamento para desempenho da função;
d) Programa de Atividades para quando não estiver trabalhando;
e) Refeições (café da manhã, almoço e jantar) começando do almoço do dia 20 de Julho de 2012
até o almoço do dia 28 de Julho de 2012.
f) Cuidados médicos em caso de doença (excluindo doenças pré-existentes) ou acidentes.
Medicamentos e todos os custos relativos a internação/hospitalização fora do evento não estão
incluídos na Taxa do evento. Todo membro do IST deve ter seguro de saúde para todo o período de
sua viagem.

6.2 Taxa Administrativa da UEB: considerando os custos e as despesas necessárias para organizar a
participação brasileira no evento, foi definida a Taxa Administrativa da UEB considerando os valores
que serão necessários despender.
A Taxa Administrativa da UEB se destina a cobrir, dentre outros, os seguintes custos/despesas:
Despesas Internacionais: Lembrança para a Comissão Organizadora; Frete para transporte de
material para o evento e retorno para o Brasil; Aluguel de stand e equipamentos; etc.
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Despesas no Brasil com a organização do Contingente: Taxas e custos bancários nacionais e
internacionais para envio de ordens de pagamento; Materiais de escritório necessários à
organização; Frete para envio de enxoval aos participantes; Fornecer a cada participante um
enxoval constando de: (1) Boné ou Chapéu, (1) Camiseta, (10) Distintivos do Contingente, (1)
Lenço da UEB.
Obs.: as camisetas serão confeccionadas de acordo com os padrões de tamanho descritos no
Sistema Sigue, razão pela qual pedimos atenção especial no preenchimento das informações
no sistema. Após o preenchimento das informações não poderão ser efetuadas trocas.
A Taxa Administrativa da UEB deverá ser paga através de boleto bancário que está
disponibilizado para impressão no Sistema Sigue a partir do momento da inscrição.

Data de pagamento

Valor

31/03/2012

145,00

Ficha de Inscrição Individual (original), correspondências e outros devem ser enviados para:
UEB – Roverway
Rua Cel. Dulcídio, 2107
Curitiba/PR

CEP 80250-100

6.3 Desistência de participação com “Transferência de Inscrição”: qualquer inscrito que tenha pago
integralmente sua participação no evento e que eventualmente desista de participar pode transferir
sua inscrição, sob sua exclusiva responsabilidade, para outros membros da UEB (atendidas as
condições para a categoria), enviando à UEB, correspondência via SEDEX, postada até 31 de
Maio de 2012, formalizando a substituição mediante “autorização de substituição” e anexando a
Ficha de Inscrição da pessoa que a substitui. A substituição pode ser feita com membros de outra
Unidade Escoteira Local e o acerto de valores não envolverá a UEB. Em nenhuma hipótese o
Escritório Nacional de UEB se envolverá na transferência de inscrições, devendo apenas ser
comunicado nos termos indicados acima.
6.4 Desistência de participação sem “Transferência de Inscrição”: A desistência de participação
dará ao participante o direito de receber somente o enxoval do evento caso tenham sido pagas
ambas as taxas, pois já teremos realizado todas despesas inerentes a organização do Contingente
Brasileiro e feita a remessa internacional do valor da inscrição correspondente a cota de participação
definida pela Associação Finlandesa. A responsabilidade pela guarda do enxoval, pela UEB, fica
limitada ao prazo de 1 (um) mês após o término do evento, ou seja, até o final de agosto/2012.

7. INFORMAÇÕES GERAIS
7.1 Transporte e Despesas de Viagem:
a) Transporte: considerando a existência de diversas opções de deslocamento a UEB não indicará
uma Agência de Turismo “oficial” para o evento. Fica a critério do Participante definir o melhor
meio e forma de transporte.
b) Despesas de viagem: O deslocamento para o evento, seguro, alimentação antes e depois do
evento, despesas pessoais e despesas de pacotes turísticos não estão incluídas nas Taxas.
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7.2 Uso de imagem: todos os membros do Contingente Brasileiro autorizam a UEB a utilizar suas
imagens, antes, durante e após o evento.
7.3 Cancelamento do Evento:
Em caso de cancelamento do evento a União dos Escoteiros do Brasil – UEB fará devolução da
Taxa do Evento de acordo com os valores devolvidos pela Organização do evento.
Quanto a Taxa Administrativa da UEB, no caso de cancelamento do evento, a mesma será
devolvida de forma proporcional aos valores recebidos, depois de descontados todos os custos e a
despesa necessária para organizar a participação brasileira no evento de acordo com o constante no
item 6.2 Taxa Administrativa da UEB. Após a entrega do “Enxoval” ao participante, não haverá a
devolução de qualquer valor pago.
Os representantes da Diretoria Executiva Nacional – DEN em conjunto com o Chefe do Contingente
Brasileiro decidirão quanto a procedimentos não previstos no presente documento.
Curitiba, 20 de outubro de 2011

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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