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ESCOTEIROS DO DF

BOLETIM 01

MARQUE NO SEU CALENDÁRIO O DIA 1º DE MARÇO!
VOCÊ VAI VIVER UMA EXPERIÊNCIA CHEIA DE CORES!
CORRIDA ESCOTEIRA DAS CORES
A Corrida Escoteira das Cores vem para abrir um ano cheio de atividades escoteiras com objetivo de conectar escoteiros
de todo o Distrito Federal e a comunidade, rever irmãos que a tempos não se viam e unir a todos em um evento colorido.
Os participantes largam de branco e em alguns pontos acontece uma explosão diferente de cores sobre
eles. São 4 km de pura emoção e entretenimento. Ao final uma série de jogos e atividades estará à espera
de todos após a linha de chegada para celebrar nosso tema anual: Escoteiros - Os Líderes do Futuro.
A Corrida Escoteira das Cores irá conectar pessoas e inspira a vida mais colorida através de uma experiência única e
exclusiva, onde a energia das cores transmite alegria e entusiasmo. Já os jogos a as atividades buscam focar em algumas
das dez habilidades do Profissional do Futuro propostas, em 2018, pelo Fórum Econômico Mundial (Habilidades que
já são desenvolvidas e trabalhadas com nossos jovens pelo Método e Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil),
A Corrida Escoteira das Cores, não é para atletas, ela é uma corrida que não possui um caráter competitivo, será sem
cronometragem ou pódio, podemos correr ou caminhar no ritmo de cada um! Vamos proporcionar uma manhã divertida
onde todos os Escoteiros do Distrito Federal e a comunidade saem vencedores por desafiar o percurso colorido.
E o local não poderia ser melhor, O Eixão Sul que faz parte da vida do brasiliense. O lugar por onde circulam, em dias
úteis, cerca de 100 mil veículos se transforma em um grande centro de lazer, e onde as faixas serão liberadas para
que possamos seguir em segurança e tranquilidade, além de oferecer facilidades de acesso via metrô e ônibus.

DADOS DO EVENTO
Data: 01/03/2020 - Domingo
Horário: 08h30 às 12h30
Local: Eixão do Lazer – Asa Sul
Largada e chegada: 102 Sul

PARTICIPANTES
Podem participar da atividade crianças, adolescentes e jovens de 6,5 a 21 anos, além de dirigentes, escotistas e
familiares. A corrida também será aberta a comunidade. Os escoteiros estarão identificados com seus respectivos
lenços.

MATERIAL
Para melhor aproveitamento da atividade sugerimos: camiseta branca, lenço escoteiro, bermuda, tênis confortável
e boné ou chapéu. Mas por ser a atividade de abertura regional em local público, estamos recomendando que usem
suas bermudas escoteiras e que levem sua camisa, camiseta polo ou básica para abertura do evento. Não se esqueça
do cantil com água, do protetor solar e da mochila de ataque com saquinho plástico para acondicionar o seu lixo. Se
quiser fazer trocas não deixe de levar seus distintivos e lenços adicionais e o mais importante: Alegria e entusiasmo!
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Quanto a tinta para a corrida, no próximo boletim passaremos as orientações para sua preparação, o que poderá ser
feito individualmente, por equipe ou por unidade escoteira, mas já adiantamos que são utilizados amido de milho e
corantes alimentares, tudo orgânico.

TAXA
R$ 2,00 (dois reais). Este valor cobre além do distintivo, despesas com materiais para jogos e infraestrutura.

INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas via Meu Paxtu ou Paxtu Adm, até o dia 26/02/2020. As fichas de inscrição geradas pelo
Paxtu, assim como a ficha médica, deverão estar em poder de cada unidade escoteira, não necessitando ser entregue
no escritório regional. Para que a inscrição seja efetivada, deve ser enviada à Região Escoteira, por meio eletrônico
(contato@escoteirosdf.org.br), a lista de participantes contendo nome do participante, ramo e nº do registro (relatório
que é extraído do Paxtu), e o comprovante de pagamento até o dia 27/02/2020.
A taxa de inscrição deve ser paga por unidade escoteira em um único depósito na conta: Banco Bradesco (237),
Agência 1421, Conta Corrente 240-2, CNPJ: 033.788.431/0019-42.

CAMISETA
A camiseta da atividade será opcional, no valor de R$ 12,00 (doze reais), e deverá ser pago até 06/02/2020 por
unidade escoteira em um único depósito na conta: Banco Bradesco (237), Agência 1421, Conta Corrente 240-2, CNPJ:
033.788.431/0019-42.
Enviar até 06/02 para o endereço eletrônico contato@escoteirosdf.org.br, a lista com nome da UEL, quantidade de
camisetas, tamanho e comprovante de depósito.
Ex.:
Grupo Escoteiro ABC
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JOGOS E AS ATIVIDADES
As UEL’s participantes poderão se engajar na operacionalização dos jogos e atividades. A descrição estão prontas e
cada UEL poderá escolher em qual atuará, até o dia 15/02/2020, por e-mail do seu diretor presidente ou responsável
ao Escritório Regional.
Além dos nossos jogos e atividades, estamos convidando alguns parceiros do escotismo, tais como GDF, Secretarias,
CBM-DF, Cruz Vermelha, PMDF, DETRAN, DER, Administração do Plano Piloto, SLU, Tempo de Plantar, Reflorir, Cáritas,
ASP, WWF, IBRAM, Grande Loja Maçônica do DF entre outros.

INFRAESTRUTURA E APOIO
Por ser em um espaço público, banheiros químicos, brigadistas, equipe de limpeza, container de lixo, fornecimento
de água potável, etc. estão sendo providenciados para que nossa atividade transcorra com a máxima tranquilidade e
deixe o mínimo de impacto no ambiente.

João Henrique Ortiz
Diretor Vice Presidente

Deomar Rosado
Diretor de Métodos Educativos

Ticiano de Lourenço Filho
Diretor de Métodos Educativos Adjunto
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