O que é o Jogo Noturno Sênior?
O Jogo Noturno Sênior é um evento voltado a desafiar os jovens do ramo sênior do Distrito
Federal através de bases organizadas dentro dos objetivos educacionais definidos para o ramo.
As bases são desenvolvidas dentro de um tema escolhido previamente pelos jovens através de
pesquisa popular.
O tema definido para o ano de 2019 foi Jogos Vorazes.
O objetivo da atividade este ano é apoiar as tropas do ramo sênior do Distrito Federal no
aprendizado e avaliação de suas patrulhas no desenvolvimento de competências da
progressão pessoal de seus membros.
O Jogo Noturno funciona por patrulhas em sistema de bases. Diversas bases feitas no tema
“Jogos Vozares” estarão funcionando no decorrer da atividade com propostas de desafios para
as patrulhas. Cada patrulha circulará nas bases, superando o maior número de desafios no
tempo da atividade.
Quando e onde?
Data: 31/08/2019 a 01/09/2019
Local: Regimento de Polícia Montada - DF 075 km 08 Área Especial 01, Granja Modelo Riacho
Fundo – Riacho Fundo I
Abertura do espaço: 14:00
Abertura da Atividade: 14:30 do dia 31/08 (sábado)
Encerramento: 08:00 do dia 01/09 (domingo)
Como fazer a inscrição?
A inscrição no Jogo Noturno Sênior 2019 será feita individualmente no Meu Paxtu, sendo
confirmada apenas após o pagamento da taxa junto à Região Escoteira.
As inscrições seguirão a seguinte relação de valores:
●
●
●
●
●
●

Jovem + camisa: R$ 43,00
Jovem: R$ 20,00
Equipe de serviço + camisa: R$ 33,00
Equipe de serviço: R$ 10,00
Escotista + camisa: R$ 33,00
Escotista: R$ 10,00

A inscrição deverá ser feita no Paxtu até o dia 10/08/2019. O pagamento deve ser feito até
12/08/2019, mediante depósito bancário único por Unidade Escoteira Local (Grupo Escoteiro ou
Seção Autônoma) na seguinte conta:
Banco: Bradesco
Agência: 1421
Conta Corrente: 240-2
CNPJ: 33.788.431/0019-42
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Cada Unidade Escoteira Local deverá enviar ao escritório regional da Região Escoteira do Distrito
Federal até o dia 12/08/2019, através do e-mail contato@escoteirosdf.org.br, o comprovante
do depósito bancário acompanhado da lista dos jovens e adultos inscritos, divididos nas
patrulhas.
Para cada patrulha inscrita deverá haver pelo menos um escotista do grupo inscrito. Cada
escotista inscrito deverá fazer contato com a coordenação da atividade através do e-mail
ramosenior@escoteirosdf.org.br, afim de ser alocado em uma função que desempenhará no
evento. Os escotistas terão até o dia 15 de agosto de 2019 contactar a coordenação do evento
e estar alocado em uma função para que a inscrição da patrulha a qual acompanha seja validada.
Poderão se inscrever na atividade jovens de 15 a 17 anos.
Jovens que completam 18 anos até o dia da atividade poderão se inscrever.
Jovens em transição da tropa escoteira para a tropa sênior poderão se inscrever.
As patrulhas deverão respeitar a Regra 90 do P.O.R..
Pioneiros poderão se inscrever na categoria Equipe de Serviço.
Material de Patrulha
Cada patrulha deve levar o seguinte material para a atividade:
●
●
●
●
●
●
●
●

Prancheta
Caneta esferográfica
Caneta para retroprojetor
Bússola
Pederneira
2 lonas 3x3
Cantil com água – Individual
Lanche Reforçado

Outras informações
Em caso de desistência de inscritos, não haverá ressarcimento do valor da taxa de inscrição
para nenhuma das categorias.
Cada patrulha será responsável por providenciar a própria alimentação durante o evento. Não
haverá tempo livre para preparação de alimentação durante a atividade, devendo as patrulhas
trazer sua alimentação já pronta para o consumo. As atividades demandarão muita energia, de
modo que as patrulhas e os escotistas devem prestar especial atenção para a alimentação.
Toda alimentação deverá ocorrer apenas nos locais predeterminados para tanto.
Haverá venda de lanches no local. O cardápio com os preços será disponibilizado
posteriormente.
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Cada patrulha é responsável pelo seu material coletivo e/ou individual e pela coleta e descarte
do lixo produzido.
Objetos de valor: a organização do evento não é responsável pela guarda dos bens materiais e
pessoais dos participantes. Portanto, aconselhamos que identifiquem seus pertences e, aos
jovens, que deixem seus objetos de valor sob responsabilidade dos adultos que os acompanham.
A organização do evento é responsável pela “segurança pessoal” dos participantes dentro da
área destinada à realização das atividades.
Armas e objetos perigosos: aos participantes não é permitido o porte ou uso de armas de fogo
e/ou fogos de artifício, bem como de apontadores ou iluminadores a base de “Raio Laser”. O
uso de canivete, faca e facão será limitado à necessidade de atividades específicas, com
orientação e/ou supervisão de adultos.
Atitudes e comportamento: Os participantes, jovens ou adultos, deverão agir em conformidade
com a lei e promessa escoteiras. Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas
pela Comissão Organizadora, será verificado, junto ao responsável pela patrulha a medida
apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante do evento.
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