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INTRODUÇÃO

JANGAL de Brasília - JAN-BRA é uma reunião das Alcateias com o objetivo de integração entre os lobinhos dos 
diversos grupos escoteiros e sessões autônomas da Região do Distrito Federal. 

A 44ª JAN-BRA, conforme nosso calendário, é um evento Distrital.

Somos 5 Distritos, e com isso, a JAN-BRA acontecerá simultaneamente em 5 locais diferentes, mas com o mesmo 
tema: LEGO uma aventura saudável.

Por se tratar de um evento escoteiro, contamos com a cortesia que a lei escoteira manda, respeitando as regras aqui 

Alcateias devem ler com atenção e repassar para os pais as informações aqui constantes.

PARTICIPANTES

A atividade é destinada aos membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados à Região Escoteira 
do Distrito Federal e que estejam ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade de regularidade do Registro 
Institucional correspondente ao ano de 2019.

O membro juvenil só participará do evento se estiver inscrito no Paxtu no Ramo Lobinho, e dentro da faixa etária 
prevista para este ramo (6,5 anos até 11 anos incompletos).

INFORMAÇÕES DO EVENTO

A atividade acontecerá entre os dias 05 e 06 de outubro de 2019

Local: Nação Cross Fit - Águas Claras

Taxa: 

Jovem: R$ 55,00
Chefes e Pios: R$ 25,00
Pais de apoio: R$ 15,00

Coordenação:  Paula 33° DF

Não haverá ressarcimento do valor da taxa de inscrição para 
nenhuma categoria.

A camiseta da atividade será opcional, no valor de R$ 22,00, e deverá ser pago junto com o valor da inscrição e 
discriminado conforme orientação nesse boletim.

É imprescindível que todos os participantes cheguem no horário combinado para que não tenhamos atrasos nem 
prejuízo ao andamento das bases. Pedimos a todos que procurem chegar pelo menos meia hora antes do início da 
atividade, para credenciamento e organização. 

deverá informar o nome completo do jovem, nome completo da pessoa que irá buscá-lo e a Unidade Escoteira Local 
(Grupo ou Seção Autônoma) para o Coordenador da atividade de seu distrito. Isso ajudará na segurança do evento.



3

INSCRIÇÕES

As inscrições dos participantes serão feitas por meio do Paxtu (meu Paxtu ou adm Paxtu), de preferência por lote a 
partir de 01/09, e deve considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de condições estipuladas neste 
documento e outros correlatos.

Os distritos que já tiverem todas as informações aprovadas podem solicitar para a coordenação do ramo para efetuar 
o cadastro da atividade no paxtu.

Para que as inscrições sejam efetivadas, deverão ser enviados ao Escritório Regional, por meio eletrônico 

(vivianne.sakamoto@escoteirosdf.org.br)

Junto dos seguintes documentos:

 1. Comprovante de depósito ÚNICO, integral, das inscrições na conta da Região Escoteira abaixo; 

 2. Descrição do depósito informando o número de inscrições de jovens e valor total, o número de inscrições 
de escotistas e valor total e o número de inscrições de pais de apoio com o valor total e o número total de camisetas 
com o referente valor. informada

 3. Lista de participantes, extraída do Paxtu, contendo nome e nº do registro dos inscritos. 

Escotistas responsáveis pela Unidade Escoteira Local durante toda a atividade.

CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO

O pagamento deve ser realizado em cota única, por Unidade Escoteira Local, até o dia 11/09 (quarta-feira), de acordo 
com a lista de inscritos fechada na data do encerramento.

 Informações da conta para depósito:

EQUIPE DE SERVIÇO

 A participação como membro da equipe de serviço é possível para:
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ALIMENTAÇÃO

de nome do jovem, Unidade Escoteira Local e tipo de alimentação precisam ser repassadas para a coordenação do 
evento com a maior urgência.

ATENDIMENTO MÉDICO 

Cada Distrito terá em seu evento posto médico para atendimentos corriqueiros. Os casos que necessitem de 

saúde devem levar suas carteirinhas de convênio. Os demais serão encaminhados à rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

SEGURANÇA

Será feita por Distrito conforme necessidade de cada local.

OBJETOS DE VALOR 

Aconselhamos que nenhum objeto de valor seja levado ao evento, por questões de segurança. 
A Organização do evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do programa 
do evento, e não por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda.

NORMAS DO EVENTO  

A JAN-BRA é um evento de encontro, integração e amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. 
Caso não sejam respeitadas as normas ou instruções apresentadas pela Organização, medidas apropriadas serão 
adotadas, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. 

Apresentação pessoal:
que solicitado pela Organização do Evento, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. Lembramos que o 
uso do lenço escoteiro é obrigatório durante todo o evento. 

Danos e prejuízos patrimoniais: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou 
prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do evento.
 
Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pela coordenação do evento podem visitar o evento.

Uso de imagem: os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na 

o material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.
 
Proteção Infanto Juvenil: a proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, 
e é fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e agir de forma 

atentamente e sigam as orientações contidas no Capítulo 15 do P.O.R. 

Procedimentos não previstos: a Coordenação do Ramo e a Diretoria de Métodos Educativos Regional decidirão 
quanto aos procedimentos não previstos no presente documento.


