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Festa Junina dos Escoteiros do DF - 2019 

Boletim Informativo 

Data: 06 de julho de 2019. 

Horário: 18h às 23h. 

Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF. 

Entrada franca 

Animação: muita música, quadrilha e apresentações durante a noite toda! 

Pagamentos: Caixa central: venderemos fichas com dinheiro, cartão de débito ou crédito. 
Caixas das barracas: livre escolha dos grupos. Fichas com valores são exclusivas da 
Região. 

Bebidas: água, cerveja e refrigerante serão vendidos exclusivamente pela Região 
Escoteira. 

Maiores informações: festajunina@escoteirosdf.org.br 

Participação dos grupos: 

I. Cada Grupo Escoteiro (GE) poderá ter uma barraca de comida e uma barraca de 
jogos; 

II. Será cobrada uma taxa fixa de R$ 150,00 (cem reais) para cada GE, que deverá ser 
paga até o dia 19/06; 

III. A localização das barracas será definida em sorteio no dia 05/06 às 20h; 
IV. As comidas serão definidas em sorteio no dia 05/06. Cada grupo poderá escolher 1 

comida ao ser sorteado, após todos os grupos serem sorteados, terá uma nova 
rodada de sorteio, entre os interessados, para escolha de uma segunda comida, 
serão feitas quantas rodadas de sorteio forem necessárias; 

V. A escolha dos jogos do GE será feita na ordem inversa do primeiro sorteio das 
comidas: o último a ser sorteado na comida será o primeiro a escolher a 
brincadeira; 

VI. Comidas e jogos que não forem sorteados poderão ser escolhidos pelos GE a 
qualquer momento, devendo comunicar à coordenação, que informará se a opção 
escolhida está disponível. Não terão dois GEs com a mesma comida ou jogo; 

VII. Não será permitido vender o que não foi acordado nas reuniões prévias.  Para 
aqueles que não fizeram parte da divisão das barracas, como outros grupos, 
membros juvenis e terceiros, também não será permitida a comercialização de 
produtos não autorizados; 

VIII. Será permitido aos GEs vender seus produtos fora das suas barracas; 
IX. Os GEs deverão informar até o dia 19/06 quais são suas comidas e jogos, bem 

como o preço e unidade de venda; 
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X. O GE que desistir de sua comida ou jogo deverá informar tempestivamente à 
coordenação, para que possa ser disponibilizado a outros interessados; 

XI. As prendas serão de responsabilidade de cada GE; 
XII. As barracas serão montadas no dia 05/07 às 18h; 

XIII. Cada grupo será responsável pela decoração da sua barraca, não será fornecido 
nenhum equipamento extra pela região, como mesas, cadeiras e coberturas; 

XIV. Para a decoração das áreas comuns, pedimos que os grupos que colaborem com 
bandeirinhas e decorações de festa junina; 

XV. O horário limite para entrada de carros, montagem e organização das barracas 
será 17h; 

XVI. Cada GE poderá apresentar uma animação de até 15 minutos. Ex.: quadrilha, 
música, teatro, brincadeira. A melhor animação será premiada com a devolução da 
taxa de R$ 150,00; 

XVII. Barraca das bebidas: cada GE deverá indicar dois voluntários para auxiliar na 
barraca das bebidas durante uma hora. O grupo que não colaborar pagará uma 
multa de R$ 30,00, que será descontada no acerto das fichas; 

XVIII. Acertos financeiros: no dia da festa não serão recolhidas as fichas dos GEs. Os 
acertos serão feitos somente na semana seguinte, no Escritório Regional; 

XIX. Teremos cartazes de preços na barraca do caixa, cada grupo deverá providenciar a 
identificação e os preços para uso nas suas barracas; 

XX. Cada barraca terá 1 ponto de energia, os grupos deverão levar régua e extensão 
caso precisem ligar mais de 1 parelho; 

XXI. Cada barraca terá uma cota de 5.000W para utilizar; 
XXII. A iluminação comum será fornecida pela região. Cada barraca terá 2 bocais para 

lâmpadas e cada GE deverá levar suas lâmpadas. 
XXIII. Cada barraca de comida deverá ter um extintor de incêndio (classe A, B ou C), sob 

responsabilidade do GE; 
XXIV. As mangueiras de gás deverão obedecer a norma NBR 13419. 

Cronograma: 

05/06 – 20h - reunião com os grupos e sorteio das barracas 
19/06 – prazo final para o pagamento da taxa 
19/06 – prazo final para adesão de outros GEs 
19/06 – prazo final para os grupos informarem comidas, jogos e preços 
05/07 – 18h - montagem das barracas 
06/07 – 17h – limite para entrada de carros, montagem e organização das barracas 
06/07 – 18h às 23h– Festa Junina dos Escoteiros do DF 
 
Maiores informações: festajunina@escoteirosdf.org.br 

Grupo no WhatsApp dos representantes de GE: enviar solicitação para 9 9985-4014 


