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BOLETIM 1 
 

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. O EVENTO, DATA E LOCAL 
O Acampamento Regional de Confraternização (ARECON) é um evento que destina-se aos membros adultos 

devidamente registrados na União dos Escoteiros do Brasil em 2017. 

 

O ARECON 2017 será realizado entre os dias 02 e 03 de setembro, no Campo Escoteiro Paulo dos Reis na cidade de 

Florianópolis (SC). 

 

Atendendo as condições de infraestrutura o ARECON limitar-se-á a 215 participantes. 

 

2. A PROPOSTA DO EVENTO 
O ARECON além de ser um ambiente de amizade e integração, também será um espaço para interação entre escotistas 

e dirigentes dos diversos Grupos Escoteiros da Região de Santa Catarina. Fundamentalmente queremos disponibilizar 

um espaço acolhedor para que os adultos do movimento escoteiro possam durante o evento encontrarem-se com seus 

pares, relembrarem histórias, reencontrarem amigos e vivenciarem um final de semana repleto de alegria. 

 

Por proposição da Diretoria Regional dos Escoteiros de Santa Catarina realizaremos de forma intercalada bianualmente 

o ARECON o e INDABA REGIONAL. A fim de fornecer aos nossos adultos voluntários este espaço de encontro e também 

o espaço de formação continuada realizaremos em um ano o ARECON e em outro o INDABA REGIONAL sendo que a 

Região Escoteira subsidiará uma parte de ambos os eventos com a finalidade de minimizar os custos aos participantes. 

 

3. O PROGRAMA 
Por sua própria natureza o programa do ARECON será flexível, permitindo aos adultos fazem suas escolhas e 

possibilitando que desfrutem um tempo agradável na companhia de seus amigos. 

 

Realizaremos ao longo do sábado algumas atividades de integração e descontração onde a participação dos presentes 

será por livre adesão. 

 

Algumas atividades como a abertura, a festa e o encerramento serão feitas com todos os participantes. 

 

4. INFRA-ESTRUTURA 
O ARECON será realizado na forma de acampamento e ocorrerá nas dependências do Campo Escoteiro Paulo dos Reis 

(CEPR), cidade de Florianópolis - SC. O local tem área para acampamento e estrutura de chuveiros e banheiros, além de 

áreas cobertas. 

 

4.1 Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo: O campo estará aberto a partir das 06h do dia 

02 de setembro (sábado). O Campo deverá estar totalmente desocupado até às 18h do domingo dia 03 de setembro. 



 

 

4.1.1 Cerimônias de Abertura e Encerramento: A abertura oficial será às 9:00hs do dia 02/09 e o encerramento às 15:00hs 

do dia 03/09 (domingo). 

 

4.2 Área de acampamento: A área de acampamento estará restrita a área determinada pela organização do evento. 

 

4.3. Distribuição dos participantes: Os locais de acampamento serão distribuídos conforme a ordem de chegada no 

Campo. 

 

4.4 Equipamentos: Os participantes deverão levar barracas, lonas, fogareiros e equipamentos pessoais para 

acampamento e alimentação, orientando-se de acordo com os padrões de atividades escoteiras e a legislação escoteira 

em vigor. 

 

4.5 Lonas e Toldos: Poderão ser montadas lonas/toldos. Não serão disponibilizado pela organização do evento bambus 

e outros materiais para sua montagem. 

 

4.6 Automóveis e Ônibus: Por determinação da FATMA nenhum automóvel poderá circular na área interna do Campo 

Escoteiro Paulo dos Reis. Lembramos a todos que a área de estacionamento do Campo Escoteiro é limitada e não 

podemos garantir vagas acima de sua capacidade. 

 

5. PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do Evento 

A responsabilidade pela organização e execução do ARECON 2017 é da Diretoria Regional da Região Escoteira de Santa 

Catarina. 

 

5.2 Participantes 

O ARECON é destinado aos membros adultos associados da União dos Escoteiros do Brasil em pleno gozo de seus 

direitos como associados nas categorias de Escotistas ou Dirigentes, conforme artigo 42, parágrafos §1º a §3º do Estatuto 

da Organização. 

 

Para a inscrição, devem ser consideradas todas as condições estipuladas a seguir: 

 

Escotistas/Dirigentes: A participação no evento como “Escotista” é possível para nascidos antes de 11/10/1999 (deve ter 

completado no mínimo 18 anos até o dia 03 de setembro de 2017). 

 

Por ser um evento destinada aos membros adultos do movimento escoteiro não serão disponibilizadas inscrições para 

membros juvenis e nem a participação de menores de 18 anos de idade. 

 

6. INSCRIÇÃO NO EVENTO: 
As inscrições para o ARECON estarão disponíveis aos membros da Região Escoteiro de Santa Catarina a partir do dia 

10/07/2017 através do MeuSigue até o dia 01/08/2017. 

 

6.1.4 Taxa de Participação: 

 

Por decisão da Diretoria Regional não haverá taxa de participação no ARECON. 

 

  



 

 

 

 

7. ALIMENTAÇÃO E COZINHAS 
 

A alimentação não será fornecida pela organização do evento, cabendo a cada participante a responsabilidade por sua 

alimentação. Possibilitar-se-á, em  área determinada pela organização do evento, que os participantes preparem sua 

alimentação de forma coletiva. 

 

 Não serão permitidas geladeiras/freezers no campo.  

 Teremos baterias de tanques com água potável e limpeza de material. Estes tanques podem não estar no mesmo 

local da cozinha, por isso aconselhamos levar bacias, bombonas de água, etc.. 

 Todo material – fogareiros, talheres, panelas, material de limpeza, lixeiros e sacos de lixo, etc., é de 

responsabilidade de cada cozinha.  

 

8. FESTA 
 

A organização do evento realizará uma festa para os participantes na noite de sábado. Convidamos aos Grupos 

Escoteiros participantes que tragam e preparem alguma comida típica de sua cidade para realizarmos um grande 

coquetel coletivo. A organização providenciará somente a música e decoração da festa. 

 

9. NORMAS DO EVENTO 
 

Atitudes e Comportamento: o ARECON é  um local de encontro, intercambio e amizade, o marco de valores propostos 

na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela Organização Geral, será 

estabelecida a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de 

exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta situação. 

 

Apresentação pessoal: conforme a Regra 044 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e sempre 

que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

 

Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade dos participantes, 

sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e 

para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade. 

 

Bebidas Alcoólicas: o consumo de bebidas alcoólicas será vedado ao longo do dia estando seu consumo liberado no 

período da festa. Salientamos que a Organização do evento em hipótese nenhum fornecerá as mesmas e que seu 

consumo deve ser moderado estando todos os participantes responsabilizados por uma atitude de convivência 

condizente com nossos valores e princípios escoteiros. 

 

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

forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com 

isso, a UEB passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o 

material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro. 

 

  



 

 

10. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 
A Diretoria Regional decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer 

excepcionalidade. 

 

Fique atento, em breve o próximo Boletim será divulgado com mais informações e orientações complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 07 de julho de 2017. 

Diretoria Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 


