AVENTURA ESCOTEIRA PARA SENIORES
E GUIAS DO BRASIL
17 A 21 DE JULHO – LITORAL DO PARANÁ
“Escotismo e Meio Ambiente: Juventude em Ação”

UEB-PR
BOLETIM 3 – INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES
1 – MENSAGEM DO COMITÊ ORGANIZADOR
Seniores e Guias do Brasil, o desafio está lançado! Todos sabemos quando e aonde iremos
nos encontrar em 2010.
Você já fez sua inscrição?
Já temos mais de 600 inscrições em andamento !
Se você ainda não fez, não perca mais tempo, pois o número de participantes será limitado.
Tudo isso para que possamos oferecer a todos a melhor de todas as aventuras já
realizadas.
Vamos lá, porque... “quando se é sênior não se pode desistir !”
Comitê Organizador

2 – ATIVIDADES E MUITA AVENTURA!
Centro Histórico de Paranaguá, Ilha do Mel, Morro do
Cagaço (sim, é este mesmo o nome!), cachoeira
Quintilha, Rio Guaraguaçú, surf... Estes são apenas
alguns dos lugares pelos quais vocês andarão entre os
dias 17 e 21/07/2010.
Pois... AVENTURA é AVENTURA e se vocês acham que
ficarão no campo base por muito tempo estão muito
enganados.
A “mega-aventura” ficará por conta de uma jornada de
dois dias pelo Rio Guaraguaçu, através de trilhas e
caminhos, e atividades aquáticas e percorrendo
diferentes distâncias, aonde serão surpreendidos com
diferentes estações de aventura, até atingirem o seu
objetivo final, o “Estaleiro dos Seniores”.
Enfim, serão diversas e inesquecíveis atividades na
região costeira do Estado do Paraná e contrafortes da
face leste da Serra do Mar.
Se você quiser saber mais a respeito das atividades que
estão sendo preparadas para vocês, acessem o blog:
www.aventuranacional2010.wordpress.com.

3 – LISTA DE MATERIAIS
Segue lista preliminar com os materiais Individuais e que as Patrulhas precisarão dispor para
que possam aproveitar integralmente das atividades que serão oferecidas. Cabe a cada
patrulha selecionar a sua lista própria, lembrando que em jornada levamos o essencial.
Fiquem atentos nos próximos boletins, pois novos itens podem ser adicionados!

3.1 – Material Individual
Anorak ou Capa de Chuva;
Boné;
Calçados confortáveis para caminhada,
Camisetas com Motivo Escoteiro durante as atividades.
Cantil;(obrigatório)
Carteira do plano de saúde;
Carteirinha da UEB;
Fantasia para o Fogo de Conselho - tema “Coffre da Nao Pirata”
Lona plástica 2mx2m individual – Sugestão lona preta;
Mochila de Assalto
Prato, faca, garfo, colher e caneca;
Protetor solar;
Repelente para insetos;
Roupa de campo e para banho (maiô,sunga...);
Agasalho para frio;
Cobertor ou saco de dormir;
Lanterna

Sua empolgação, seu espírito escoteiro.. afinal, você irá fazer amigos
novos e reencontrar os velhos amigos.. e
tudo isso em um grande ritmo de aventura e desafios.

3.2 – Material por Patrulha
Bastões (bandeirola) das Patrulhas;
Bússola;
Cronômetro ou relógio com cronometro;
Prancheta;
Saco plástico transparente para papel A4;
Caneta;
Panela pequena de 2 litros
Isqueiro ou fósforos protegidos de umidade
É importante lembrá-los que, por motivo
de segurança, todos deverão usar
camisetas com Motivo Escoteiro e o lenço,
durante todo o transcorrer da atividade.

OBJETOS DE VALOR

3.3 – Objetos de Valor
Aconselhamos que nenhum objeto de valor (Computadores portáteis, IPods, MP3, Players,
jóias, etc) sejam levados ao evento por questões de segurança. Caso seja estritamente
necessário seu uso por qualquer motivo, pede-se que seus pertences sejam identificados
com nome, grupo, patrulha e o nome do chefe de sua patrulha.
A organização do evento não será responsável por perdas, extravios ou por nenhum prejuízo
aos seus pertences pessoais.

4 – PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES
**A data limite para inscrição e solicitação de boletos para pagamento é dia 31/05/2010,
com envio da ficha de inscrição devidamente preenchida para o Escritório Nacional até
10/06/2010, conforme descrito no Boletim nº 1.
** Houve um equívoco quanto a data limite publicada anteriormente no Boletim 3. Segue acima a informação
correta quanto ao último dia para solicitação de boleto e inscrição.

Não marquem “bobeira”, se atingirmos o número limite de participantes antes dessa data, não
serão mais aceitas novas inscrições, por isso não perca mais tempo. INSCREVA-SE JÁ! E
envie sua ficha de inscrição o mais breve possível.
No momento da publicação desse Boletim, as seguintes formas de pagamento ainda estão
disponíveis:
Para pagamento à vista:
11/03 a 10/05

11/05 a 10/06

R$ 340,00

R$ 360,00

Para pagamento parcelado:
10/05

10/06

Total

R$ 176,00

R$ 176,00

R$ 352,00

Obs.: Demais regras e orientações para pagamento estão descritas de forma detalhada no
Boletim nº 1.

5 – PARTICIPAÇÃO DE JOVENS DA COMUNIDADE LOCAL
Como mencionado nos Boletins anteriores, o Comitê Organizador está empreendendo
esforços para propiciar a participação de jovens da comunidade neste grandioso evento. Será
uma oportunidade única para que eles possam conhecer mais o Movimento Escoteiro, mas
sobretudo para que vocês, Seniores e Guias, tenham a oportunidade de receber os
convidados e conhecer as diferenças e características da sociedade brasileira,
compreendendo a importância da contribuição que o Escotismo pode trazer para todo.

6 – ENTRADA E SAÍDA DO CAMPO
Não custa lembrar:
Entrada – O campo estará aberto a partir do dia 17/07 (Sábado) às 08:30h e o horário limite
para entrada será até às 14h. Recomendamos que todos estejam no campo até as 12horas.
Casos excepcionais serão estudados pelo Comitê, mas não será permitida entrada após
o dia 17 de julho.
Saída – A saída do campo será permitida somente a partir da manhã do dia 21 de julho após a
cerimônia de encerramento.

7 – SERVIÇOS NO CAMPO
No campo estaremos com os serviços de internet (paga) lanchonete, loja escoteira e uma loja
de conveniência com vendas de produtos de primeira necessidade tais como: pilhas,
absorventes, creme dental, escova, barbeador, sabonete etc.

8 – ÁREA DE ACAMPAMENTO
Cada patrulha terá uma área de 9m2 para montagem de seu campo.
Como a permanência no campo será mínima, e para preservar o local, não será permitido:
-

Fazer fossas ou buracos;

-

Fazer fogueiras;

-

Construir pioneirias;

-

Construção de toldos.

9 – ALMOÇO DO DIA 17/07
Conforme previsto na taxa do evento, o almoço do dia 17 não está incluído na referida taxa,
Quem desejar fazer refeições no campo poderá adquirir esta refeição separadamente. No blog
disponibilizaremos as orientações para isto.

10 – COORDENADORES REGIONAIS
Solicitamos as Regiões Escoteiras que indiquem um escotista para a função de “Coordenador
Regional” Além de auxiliar o Comitê Organizador no processo de divulgação em seu estado,
este escotista terá a função de organizar a vinda dos jovens, bem como será responsável pela
montagem das tropas de sua região.
Solicitamos que esta indicação seja feita pela respectiva Diretoria Regional até o dia 21/05/10
através do e-mail: técnico@ueb-pr.org.br

Esta condição não isenta o referido escotista do pagamento das taxas provenientes da
inscrição, bem como de suas responsabilidades no dia do evento como “Equipe de
Serviço” ou “Escotista” acompanhando uma patrulha.

11 – INTERNET
No mundo digital a Aventura já começo! Não deixe de participar de nosso Blog, Twitter e
Comunidade no Orkut! Fiquem atentos, pois as “Tarefas Prévias” para as patrulhas serão
divulgadas através do blog e valem vantagem para a eficiência da atividade.
BLOG - www.aventuranacional2010.wordpress.com

TWITTER – http://twitter.com/aventurasenior
ORKUT - Aventura Sênior Nacional 2010

12 – NOVOS BOLETINS
O Boletim nº4 será disponibilizado próximo à Aventura, com mais informações.

APOIO

ORGANIZAÇÃO

