LINHA ESCOTISTA E LINHA DIRIGENTE INSTITUCUIONAL
Em Brasília de 02 a 06 de março de 2019
Brasília, 10/12/2018.

1. PRAZO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO:

Com vistas realização de reunião prévia, presencial para os inscritos da Região Escoteira e
online para inscritos de outros Estados, solicitamos as confirmações das inscrições registradas
via Paxtu até o momento. Como confirmar?
a) Inscrições que optaram por parcelamento:
- Enviar a ficha de inscrição assinada até 14/12/2018 e os comprovantes de
pagamentos das parcelas outubro e novembro;
b) Inscrições que optaram por pagamento único:
- Inscrições quitadas em outubro e novembro - enviar a ficha de inscrição assinada e
recibo até 14/12/2018;
- Inscrições com pagamento previsto para 15/12/2018, enviar o recibo nessa data, com
envio da ficha de inscrição assinada até 14/12/2018.
c) Inscrição no Paxtu e não participará:
- Caso tenha feito a sua inscrição no Paxtu e não participará no curso, solicitamos que
seja comunicado ao escritório regional para que a vaga seja disponibilizada.
2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
declaração

Ter feito a Promessa Escoteira.
Ter concluído o Nível de Básico.
Estar registrado na União dos Escoteiros do Brasil para o ano em curso;
Estar com o Acordo de Trabalho Voluntário em vigor;
Ter sido recomendado por seu Assessor Pessoal de Formação (por meio de
enviada pelo dirigente da UEL por e-mail para: erga@escoteirosdf.org.br);

3. TAREFAS PRÉVIAS:
Ler e discutir com seu Assessor Pessoal de Formação:
Linha Escotista

5.

Linha Dirigente Institucional

LOCAL DO CURSO:
Local: Campo Escola dos Escoteiros do DF
Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3 – Brasília – DF
Telefones: 3039-3419 ou 3039-3453
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5. HORÁRIOS DO CURSO E ABERTURA DO CAMPO ESCOLA :
Abertura do Campo Escola
Início do Curso
Encerramento do Curso
Fechamento do Campo Escola

01/03/2019
02/03/2019
06/03/2019
06/03/2019

a partir das 16h00
às 08h00.
às 11h00
à 15h00

Inscritos de outras Regiões Escoteiras, em caso de necessidade específica, entrar em contato com a
equipe do escritório regional para verificação de possibilidade de atendimento: erga@escoteirosdf.org.br
Equipe - Vivianne e Jeovane.

6. INVESTIMENTO :
De R$ 400,00 a R$ 420,00 a depender do período de inscrição, conforme tabela:
Parcelas
4
3
2
1

Outubro
R$100,00

Novembro
R$100,00

Dezembro
R$ 100,00

Janeiro
R$ 100,00

Total
R$ 400,00

R$135,00

R$135,00
R$205,00

R$135,00
R$205,00
R$420,00

R$ 405,00
R$ 410,00
R$420,00

 Desenvolvimento do curso avançado;
 Certificado – fase presencial;
 Infraestrutura para pernoite (sendo espaço para montagem do subcampo, ponto de água,
local com iluminação, mesas de apoio fixas no local);
 Alimentação – (exceto **Jantar das Nações que será providenciado pelas matilhas, patrulhas
e equipes, * Cozinha Mateira material oferecido pelo curso). Conforme tabela:
Sábado-02/03
lanche
Almoço
Lanche
Jantar

Domingo 03/03
2ª feira 04/03 3ª feira 05/03 4ª feira 06/03
Café da manhã
Café da manhã Café da manhã Café da manhã
lanche
lanche
Lanche
almoço
*Cozinha Mateira
Almoço
Lanche
Lanche
Lanche
**Jantar das Nações
jantar
Jantar

10. ORIENTAÇÕES GERAIS:
- O curso será em regime de acampamento para Escotista – cada um deverá providenciar o
que for necessário para esta situação, inclusive lonas e cordas;
- Dirigente Institucional – poderá utilizar o alojamento;
- Providenciar material individual (prato, caneca e talheres, material de higiene, repelente);
- Providenciar material para anotações e/ou recursos tecnológicos (opcional) notebook, tablet;
- A entrada e saída do local do curso, caso necessário, deverá tratar previamente com os
diretores dos cursos; Situação não constante no boletim, será resolvida pela equipe de
diretores.
11. Reunião Prévia:
Dia 17 de dezembro de 2018
As 19h30 na Sede Regional do Distrito Federal.

Juciele Silva Ortiz Rosa
Diretora de Gestão de Adultos
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