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03 E 04 DE SETEMBRO - BRASÍLIA, DF

LOCAL, DATA E HORÁRIO

PARTICIPANTES

INSCRIÇÕES:

 O ARDIS acontecerá em uma grande área verde capaz de 
proporcionar uma atividade dinâmica, com toda segurança aos parti-
cipantes.

 A temperatura, durante a realização do evento, deve 
variar entre a mínima de 15º C e máxima de 29º C. Todos devem estar 
com o vestuário e devem levar protetor solar e cobertura.

 Para as atividades noturnas levem agasalhos e roupas 
quentes, pois o frio se acentua após o pôr do sol!

INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE  Para que as inscrições sejam efetivadas, devem ser enviados ao 
Escritório Regional, por meio eletrônico (contato@escoteirosdf.org.br), 
os seguintes documentos:

1.  Comprovante de depósito único e no valor integral das inscrições 
na conta da Região Escoteira;

2.  Lista de participantes contendo: nome, ramo e nº do registro 
(retirado do PAXTU).

 Observação importante: os adultos voluntários (escotistas) 
que acompanharão as patrulhas deverão portar as fichas de inscrição 
geradas pelo sistema PAXTU, bem como as fichas médicas devidamente 
atualizadas durante toda a atividade. NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ENTREGA 
DESTES DOCUMENTOS À REGIÃO ESCOTEIRA, mas as mesmas deverão permanecer 
em posse da chefia.

Local: Rodovia BR-070, Km 1 - Taguatinga, Brasília - DF

Localizador: https://goo.gl/maps/uw3tCTan6SYXLuDr9

Data: 3 e 4 de setembro de 2022.

Horário de Início: 7h00, sábado, 3 de setembro

Horário de término: 12h00, domingo, 4 de setembro

 A atividade é destinada a os membros da União dos Escoteiros do 
Brasil que estejam vinculados à Região Escoteira do Distrito Federal e que 
estejam ativos no Movimento Escoteiro no Ramo Sênior, com a obrigatorie-
dade do Registro Institucional correspondente ao ano de 2022.

 A inscrição dos participantes será efetuada somente pelo 
sistema PAXTU Administrativo e Meu PAXTU, onde cada unidade escoteira 
local deve escolher uma maneira para realizar a inscrição no evento e 
deve considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras 
condições estipuladas neste documento e outros correlatos.

 Inscrições devem ser feitas em lote, por Unidade Escoteira ou 
pelos jovens pelo sistema MEU PAXTU. Cada patrulha inscrita deverá ter 
pelo menos um chefe inscrito. O prazo é até o dia 22/08/2022 às 23h59 min.

ACAMPAMENTO REGIONAL  DE DESAFIO 
E INTEGRAÇÃO SÊNIOR

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO

1.  Jovem: A participação no ARDIS como “jovem” somente é possível 
para integrantes do Ramo Sênior. O sistema está programado para aceitar 
apenas a inscrição de quem se encontra cadastrado no PAXTU e vinculado a 
uma patrulha do Ramo Sênior.

2.  Escotista: A participação no ARDIS como “escotista” é possível 
para adultos registrados no PAXTU como escotistas ou dirigentes e para 
aqueles que tenham idade igual ou superior a 21 anos na data de início do 
evento. As tarefas e funções da Equipe de Serviço serão definidas pelos 
organizadores em informativo específico ou reuniões presenciais.

3.  Equipe de serviço: A participação como membro da “Equipe de 
Serviço” (responsável por uma patrulha) é permitida para aqueles que 
tenham idade igual ou superior a 18 anos na data de início do acampamento, 
devendo estar registrado no PAXTU.
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ACAMPAMENTO REGIONAL  DE DESAFIO 
E INTEGRAÇÃO SÊNIOR

DINÂMICA E INFRAESTRUTURA

1.  Início: O ponto de encontro para o início das atividades será na 
Floresta Nacional de Brasília (FLONA) a partir das 7h do dia 03/Set/2022.

2.  Alimentação: A alimentação tanto dos jovens quanto dos escotistas 
será de responsabilidade das Unidades Escoteiras ou patrulhas para as 
seguintes refeições: lanches, almoço e jantar de sábado; café da manhã e 
lanche da manhã de domingo.

2.1.  A Coordenação disponibilizará local com ponto de água potável 
para preparo dos alimentos pelas patrulhas.

2.2.  A Coordenação não disponibilizará nenhum item alimentício ou 
equipamentos de cozinha (panelas, talheres, fogareiro etc.), estes itens 
devem ser providenciados por cada patrulha.

2.3.  Não haverá local para compra de alimentos, as patrulhas devem 
organizar e trazer todos os alimentos que serão consumidos no ARDIS 
(lanche de sábado, almoço de sábado; café da manhã do domingo e lanche do 
domingo e almoço de domingo).

3.  Proteção contra o sol e seca: uma das características de Brasília 
nesta época do ano é o intenso calor e baixa umidade do ar. É imprescindível 
que todos os participantes utilizem protetor solar e cobertura (chapéu ou 
boné), de modo a evitar queimaduras. E beber bastante água e líquidos 
(refrescos, água de coco etc.).

4.  Atendimento médico: A Coordenação do Evento manterá um ponto de 
atendimento para os primeiros socorros. Os casos que necessitem de atendi-
mento específico serão encaminhados à rede hospitalar mais próxima. Os 
participantes filiados a planos de saúde devem levar a carteirinha do plano 
de saúde. Os demais em caso de emergência, serão encaminhados à rede do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Contaremos com o apoio de médico, enfermeiras 
e psicólogo.

5.  Coleta de lixo: As patrulhas deverão ter especial cuidado com os 
resíduos, separando materiais descartáveis de orgânicos. O cuidado com o 
meio ambiente é responsabilidade de todos.

6.  Segurança: A segurança interna dos participantes será de 
responsabilidade da Equipe de Segurança, integrada por membros da 
Equipe de Serviço, cujo principal objetivo será zelar pelo cumprimento 
das normas do evento, para as quais se deve prestar plena cooperação. 
Seus integrantes estarão devidamente identificados.

7.  Documentos Pessoais: Todos os participantes deverão portar 
documentos pessoais de identificação com foto.

VALOR E PAGAMENTO
1.  O valor da inscrição individual do jovem é R$ 25,00 (vinte e 
cinco reais), que cobrirá o distintivo, local e material para o evento 
e todas as atividades constantes da programação.

2.   O valor da inscrição individual do adulto (escotista e equipe 
de serviço) é R$ 10,00 (DEZ reais), que cobrirá material de identifica-
ção e distintivo.

3.  O valor da Camiseta de manga curta com tema do evento é R$ 
28,00 (vinte e oito reais), sendo opcional.

4.  Deverá ser feito somente um depósito por GRUPO/SEçÃO 
AUTONôMA até a data de 22/08/2022.

5.  O depósito deverá ser feito na conta:

Banco BRADESCO
Agência - 1421
Conta corrente – 240-2
PIX: EVENTOS@ESCOTEIROSDF.ORG.BR
União dos Escoteiros do Brasil Região do DF.

6.  O comprovante deverá estar anexado à lista final de inscri-
tos quando enviada ao Escritório Regional para o e-mail conta-
to@escoteirosdf.org.br
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SUBSTITUIÇÃO E DESISTÊNCIA DE INSCRITO

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

O QUE CADA JOVEM DEVE LEVAR

O QUE CADA PATRULHA DEVE LEVAR 

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

1.  Coordenação e Organização A responsabilidade pela organiza-
ção e execução é uma parceria da Região Escoteira do Distrito Federal e do 
Ramo Sênior.

2.  Composição das patrulhas: As patrulhas inscritas deverão 
conter 06 jovens acompanhadas por um escotista. O fato de ser mista não 
implica a necessidade de se ter mais de um escotista por equipe.

3.  As patrulhas que não alcançarem composição de 06 jovens serão 
mescladas, pela Coordenação, com outras patrulhas de modo que todas as 
patrulhas do ARDIS possam conter 06 jovens.

4.  Seguro de Acidentes Pessoais: Estão cobertos pelo Seguro 
Escoteiro quando há efetivação do Registro Anual.

Aconselhamos que cada jovem deve levar os seguintes intens:

- Mochila;
 - Saco de dormir;
 - Rede;
 - Sisal ou barraca ou material para abrigo;
 - 2 litros de água;
 - Espiriteira (modelo a escolha do jovem);
- Panela (pode ser alimentação individual, fica a cargo da patrulha 
definir);
- Lanterna;

Aconselhamos que cada patrulha deve levar os seguintes intens:

  - Lona - para montar abrigo para patrulha (isso fica a escolha da patrulha 
se será um abrigo por patrulha ou por jovem);
  -Sisal;
  - Panela (isso pode ser individual);
Caixa/Bolsa de primeiros socorros;
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