UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
14º MOOT ESCOTEIRO MUNDIAL
08 a 18 de agosto de 2013
QUEBEC - CANADÁ
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
1. A ASSOCIAÇÃO, EVENTO, LOCAL E TEMA
A “Association des Scouts du Canada” será a organização escoteira responsável por realizar o 14º World
Scout Moot Canadá 2013, tendo como local o Awakamenj Mino Base Camp.
O campo está localizado a 75 km ao norte de Ottawa (capital do Canadá). A área possui cerca de 750 hectares,
faz divisa com um lago ao longo de quase 2 km e tem tudo para aqueles que querem vivenciar uma experiência
inesquecível ao ar livre. A programação do Moot também inclui atividades nas cidades de Toronto, Quebec e
Montreal.
O tema do Moot será: “Terra de caminhos, terra de compromissos, terra de sucessos”.

2. PARTICIPAÇÃO NO MOOT

2.1 Associações participantes: o Moot é destinado aos membros das Associações Escoteiras registradas junto
à Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
A participação dos membros da UEB se dará exclusivamente através da Unidade Escoteira Local, que
poderá permitir a inscrição de seus membros, desde que condicionada ao cumprimento dos itens abaixo:

a) Ser portadora do Certificado de Funcionamento nos anos de 2012 e 2013;
b) Permitir inscrições somente de membros ativos no Movimento, havendo a obrigatoriedade de ter seu
registro institucional referente aos anos de 2012 e 2013;
Participação de Associados da Federação de Bandeirantes do Brasil – FBB: O Núcleo Bandeirante
poderá autorizar a inscrição de participantes desde que ateste a regularidade do participante junto a sua
Associação para o ano de 2012 e o participante esteja autorizado pela Direção Nacional da Federação de
Bandeirantes do Brasil – FBB:
2.2 Coordenação e Organização do Contingente: a participação brasileira no 14º WSM Canadá 2013 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 o
Comissário Internacional Adjunto Fabricio Gabriel e o membro da CNRI Felipe Sototuka.
2.3 Inscrição: A inscrição de participantes, em qualquer categoria será feita pelo sistema Sigue Jovem e deve
considerar a idade por ocasião da realização do Moot, além de outras condições estipuladas neste documento
e outros correlatos, lembrando ser obrigatória a obtenção de visto para ingresso no Canadá.
A inscrição só estará completa após o recebimento, pelo Escritório Nacional da UEB, do original da Ficha de
Inscrição Individual por conter as assinaturas necessárias autorizando a participação e manifestando
também a concordância com as regras para participação no Moot e verificado o registro institucional para o
ano de 2013 e o pagamento integral das Taxas de acordo com os valores e condições dispostos no item 6.
Data limite para envio do ORIGINAL da Ficha de Inscrição ao Escritório Nacional: 31 de Março de 2013
2.4 Quantidade total de inscritos no evento: o evento está programado para receber até 5000 participantes.
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2.5 Categorias de participação e limites de idade:
Participantes - A inscrição no Moot como “participante” é possível para quem na data de 08 de agosto de
2013 já tenha completado 18 anos e que ainda não tenha completado 26 anos de idade.
Equipe Internacional de Serviço (EIS) - A inscrição no Moot como membro da “Equipe Internacional de
Serviço (EIS)” é possível para quem na data de 08 de agosto de 2013 já tenha completado 26 anos e limitada
ao percentual máximo de 20% do número total de participantes do Contingente do Brasil. A inscrição
de candidatos a EIS será por ordem de chegada. Os membros da EIS deverão estar preparados para
chegar alguns dias antes do Moot e deverão deixar o campo alguns dias depois. As tarefas e funções da EIS
serão definidas e divulgadas pelos organizadores em informativo específico.
Staff de Associação (Management Team) – a indicação para ocupação de tais vagas será feita pela DEN,
estando limitada ao número de vagas autorizadas pelo comitê organizador do Moot. Os indicados terão sob
sua responsabilidade a organização, o atendimento e a coordenação do Contingente do Brasil.

3. PROGRAMA
A participação no Moot ocorrerá em três momentos:

•
•
•

Pré-Moot: atividades para equipes formadas por participantes com perfis similares, propondo trocas
culturais baseadas em interesses comuns.
Moot: atividades para reforçar a liderança, novas idéias para serviço comunitário e exploração da vida
selvagem no Canadá.
Pós-Moot: garantir que o legado alcançado permaneça vivo no seu país de origem.

Mais detalhes da programação do Moot serão informados nos Boletins Informativos que a UEB divulgará
posteriormente.

4. INFRA-ESTRUTURA
Transporte para atividades: a Organização do Moot será responsável pelo transporte para as atividades.
Atendimento Médico: a organização do Moot manterá equipes de primeiros socorros nos locais onde se realizem
atividades.
Segurança: aconselhamos aos participantes que identifiquem seus pertences. A organização do evento é
responsável pela segurança “pessoal” dos participantes nas áreas de realização do evento.

5. NORMAS DO ACAMPAMENTO
O Moot será um local de encontro, intercâmbios e amizades, fundamentados nos valores propostos pela Lei e
Promessa Escoteira. No caso de que as normas abaixo não sejam respeitadas, ou não se respeitem as
instruções apresentadas pela organização do evento, será verificada junto ao responsável pelo Contingente
Brasileiro a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar no desligamento do participante e na
saída do campo do Moot.
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 no P.O.R. É obrigatório portar durante todo
o evento o lenço para eventos internacionais da UEB e a credencial de identificação fornecida pela organização do
Moot.
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 e não demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.
Armas: não é permitido o porte ou mesmo o uso de qualquer tipo de arma, bem como de apontadores ou
iluminadores a base de “raio laser”.
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Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou prejuízos
causados por atos ou atitudes indevidas. Furto e roubo são causas para desligamento do contingente do Brasil.
Segurança: a segurança no Moot estará a cargo da Equipe de Segurança, integrada por voluntários, cuja principal
responsabilidade é velar pelo cumprimento destas normas, para o qual se deve prestar plena cooperação. Seus
integrantes estarão devidamente identificados e contarão com o apoio da polícia canadense.
Saídas da área de acampamento: saídas não previstas na programação do evento deverão ser autorizadas pelo
responsável do Contingente Brasileiro e pela organização do Moot. A permanência na área de acampamento e/ou
de atividades é obrigatória durante todo o Moot.
Comércio: só será permitido algum tipo de comércio mediante autorização expressa da organização do Moot.
Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas poderão visitar o campo e os locais de atividade. Visitas de
pais, familiares ou amigos só poderão ocorrer nos dias, horários e com as restrições definidas pela organização.

6. INSCRIÇÃO, TAXAS, VALORES e PAGAMENTOS
6.1 Inscrição: A inscrição deverá ser feita pelo sistema Sigue Jovem, que gerará automaticamente o(s) boleto(s)
para pagamento dos valores já somados relativos à Taxa do Moot e Taxa Administrativa da UEB. Todos os
associados da UEB tem acesso ao Sigue Jovem, eventuais problemas de senha e/ou acesso devem ser
verificados junto à Unidade Escoteira Local.
6.2 Taxas
6.2.1 Taxa do Moot: definida pela Association des Scouts du Canada em CAD 450 (quatrocentos e cinquenta
Dólares Canadenses) para Participantes e CAD 360 (trezentos e sessenta Dólares Canadenses) para
membros da Equipe Internacional de Serviço.
A Taxa do Moot cobrirá os seguintes custos/despesas, conforme a categoria de inscrição:

• Participantes: a) Traslado do Aeroporto de Ottawa e dos pontos de acesso ao campo; b) Kit do

participante; c) Programa do Moot; d) Alimentação durante o Moot; e) Cuidados médicos em caso de
doença (excluindo doenças pré-existentes) ou acidentes. Medicamentos e todos os custos relativos à
internação/hospitalização fora do Moot não estão incluídos na Taxa do Moot.

• Membros da Equipe Internacional de Serviço – IST (International Service Team): a) Traslado do

Aeroporto de Ottawa e dos pontos de acesso ao campo; b) Kit do participante; c) Instruções e treinamento
antes da chegada dos participantes; d) Programa de Atividades para quando não estiver trabalhando; e)
Alimentação durante o Moot e f) Cuidados médicos em caso de doença (excluindo doenças pré-existentes)
ou acidentes. Medicamentos e todos os custos relativos à internação/hospitalização fora do Moot não
estão incluídos na Taxa do Moot.

6.2.2 Taxa Administrativa da UEB: A Taxa Administrativa da UEB se destina a cobrir, dentre outros, os
seguintes custos/despesas:

•

Despesas realizadas no exterior: a) Participação obrigatória no Centro Escoteiro; b) Presentes para a
organização escoteira anfitriã do Moot; c) Frete para transporte de material para o evento e retorno para o
Brasil; d) Despesas com o stand da UEB; e) Viagens, transfer, inscrições, seguros e estadias necessárias
para organização do contingente para o evento; etc.

•

Despesas no Brasil com a organização do Contingente: a)Taxas e custos bancários nacionais e
internacionais para envio de ordens de pagamento; b) Materiais de escritório necessários à organização; c)
Viagens e estadias nacionais para reuniões da Coordenação; d) Frete para envio de enxoval aos
participantes; e) Produção e frete para o envio do enxoval para cada participante. Este enxoval será
composto pelos seguintes itens: (3) Camisetas, (10) Distintivos do Contingente, (1) Lenço para atividades
internacionais da UEB, (1) Jaqueta leve e (50) Cartões pessoais.
Obs.: As camisetas e jaquetas serão produzidas de acordo com o tamanho informado no momento
da inscrição, através do Sigue Jovem. A produção do enxoval será sob encomenda, por esta
razão pedimos atenção especial no preenchimento do tamanho desejado, pois a possibilidade
de fazer eventuais trocas será mínima.
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6.3 Valores
Taxa / Categoria

Participante

Equipe Internacional de Serviço

a) Taxa do Moot em Reais

R$ 823,00

R$ 658,00

b) Taxa Adm. da UEB em Reais
(despesas nacionais e no exterior)

R$ 507,00

R$ 507,00

R$ 1330,00

R$ 1165,00

c) Valor Total em Reais

Parcela de Ajuste: considerando a possibilidade de variação cambial entre o pagamento e a data do efetivo
envio de valores para a organização do Moot, a UEB poderá emitir um boleto de ajuste para compensar
eventual diferença. O vencimento de tal boleto será em 30 dias após o vencimento da última parcela de
pagamento. Se houver saldo a restituir, o mesmo será reembolsado pela UEB até Junho de 2013
Para efeito de cálculo das despesas no exterior utilizou-se o valor cambial do Dólar Canadense na
data de 27/03/2012 divulgado pelo site do Banco Central do Brasil.
Taxa: 1,8280 Real – Brasil (790) = 1 Dólar Canadense (165)
6.4 Pagamentos:

• O pagamento poderá ser parcelado em até 12 (doze) vezes, observados os prazos na tabela abaixo;
• O vencimento da primeira parcela será o primeiro dia 10 após a data em que a pessoa fez a inscrição;
• A data de vencimento do(s) boleto(s) será sempre no dia 10 (dez) do mês e todos os boletos deverão estar
pagos até dia 10 de março de 2013;

• Se existente, o vencimento da parcela de ajuste será no dia 10 de abril de 2013.
Quantidade de
Parcelas

Vencimento da
1ª. Parcela

Parcelamento
Máximo
(Participante)

Parcelamento
Máximo
(IST)

Até 09/04/2012

De 1 até 12

10/04/2012

12 x R$ 110,83

12 x R$ 97,08

10/04 a 09/05/2012

De 1 até 11

10/05/2012

11 x R$ 120,91

11 x R$ 105,91

10/05 a 09/06/2012

De 1 até 10

10/06/2012

10 x R$ 133,00

10 x R$ 116,50

10/06 a 09/07/2012

De 1 até 9

10/07/2012

9 x R$ 147,78

9 x R$ 129,44

10/07 a 09/08/2012

De 1 até 8

10/08/2012

8 x R$ 166,25

8 x R$ 145,93

10/08 a 09/09/2012

De 1 até 7

10/09/2012

7 x R$ 190,00

7 x R$ 166,43

10/09 a 09/10/2012

De 1 até 6

10/10/2012

6 x R$ 221,67

6 x R$ 194,17

10/10 a 09/11/2012

De 1 até 5

10/11/2012

5 x R$ 266,00

5 x R$ 233,00

10/11 a 09/12/2012

De 1 até 4

10/12/2012

4 x R$ 332,50

4 x R$ 291,25

10/12 a 09/01/2013

De 1 até 3

10/01/2013

3 x R$ 443,33

3 x R$ 388,33

10/01 a 09/02/2013

De 1 até 2

10/02/2013

2 x R$ 665,00

2 x R$ 582,50

10/02 a 09/03/2013

Única

10/03/2013

1 x R$ 1330,00

1 x R$ 1165,00

Data de Inscrição

A Ficha de Inscrição Individual (original), correspondências e outros devem ser enviados para:
UEB Escritório Nacional
14º WSM Canadá 2013
Rua Coronel Dulcídio, 2107 – Água Verde
Curitiba – PR CEP 80250-100
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7. INFORMAÇÕES GERAIS
7.1 Desistência de participação com “Transferência de Inscrição”: qualquer inscrito 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 para a UEB correspondência via SEDEX,
postada até 31 de janeiro de 2013, 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 pagamentos não envolverá a UEB. Caso a inscrição não esteja
completamente paga cabe ao “comprador da vaga” a quitação dos valores pendentes. Por razões
operacionais, o Escritório Nacional de UEB não se envolverá na transferência de inscrições, devendo apenas
ser comunicado nos termos indicados acima.
7.2 Desistência de participação sem “Transferência de Inscrição”: a desistência de participação individual
será aceita desde que o participante envie para a UEB Escritório Nacional, correspondência via SEDEX
postada até 1 de março de 2013, formalizando sua desistência. A desistência implica, independente de
motivo, na devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de
20% (vinte por cento) do valor pago é necessária para a cobertura de despesas administrativas relativas ao
evento e pelo pagamento de uma parcela da Taxa do Moot para a organização do evento.
Para desistências após 1 de março de 2013, independente de motivo, não haverá devolução de qualquer
valor pago, pois todos os serviços já terão sido contratados – caso o participante tenha pago o valor total da
inscrição o mesmo terá direito a receber o enxoval do evento. A responsabilidade pela guarda do enxoval,
pela UEB, fica limitada ao prazo de 6 (seis) meses, ou seja, até setembro de 2013.
7.3 Seguro de Viagem e Saúde, Transporte e Despesas de Viagem: todo participante deverá estar coberto
por seguro de viagem e saúde abrangendo todo período da viagem. Quanto ao “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. O
deslocamento para o evento, as despesas de viagem, seguro, alimentação fora da data do Moot, as despesas
pessoais e despesas de eventuais pacotes turísticos não estão incluídas nas taxas.
7.4 Uso de imagem: todos os membros do Contingente Brasileiro autorizam a UEB a utilizar suas imagens, antes,
durante e após o evento, em campanhas institucionais e na produção de documentos e de material
audiovisual.
7.5 Cancelamento do Moot: em caso de cancelamento do evento a UEB fará devolução da Taxa do Moot 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
Moot. Após a entrega do “enxoval” ao participante, não haverá a devolução de qualquer valor pago.
7.6 Comunicação e divulgação de informações: toda a comunicação para divulgação de informações para o
Contingente do Brasil será feita através dos canais oficiais disponibilizados pela UEB. A organização do Moot
está orientada a encaminhar para a UEB qualquer questionamento feito individualmente por interessados do
Brasil. Dúvidas em relação a este documento deverão ser enviadas para ueb.eventos@escoteiros.org.br.
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, 28 de março de 2012

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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