II ACAMPOCLÃ – Acampamento Distrital Pioneiro
Outubro de 2015
Goiânia- GO
BOLETIM 2
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
1. TEMA, DATA e LOCAL.
Tema do Evento: VOLTA AO MUNDO
Data: 31 de outubro a 2 de novembro de 2015
Local: Chácara São Domingos, Conjunto Planície, próximo ao Campus da UFG em Aparecida de
Goiânia
2. A PROPOSTA EDUCATIVA
A proposta educativa do II ACAMPOCLÃ está fundamentada nos conceitos básicos do Movimento
Escoteiro, contribuindo na formação de pessoas comprometidas com a comunidade, que
assumam responsabilidades na construção de um mundo melhor.
3. PROGRAMA
3.1 O programa do II ACAMPOCLÃ será divulgado no Boletim 3.
4. INFRA-ESTRUTURA DISPONIBILIZADA
4.1 Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo: O campo estará aberto a partir das
8h do dia 31 de outubro e a entrada deverá seguir procedimentos que serão disponibilizados no
Boletim 2. O Campo deverá estar totalmente desocupado até às 14h da segunda, dia 2 de
novembro.
4.2 Área de acampamento: O campo estará a cargo do Coordenador do evento e dos mestres
responsáveis.
5. NORMAS DE ACAMPAMENTO
5.1 Normas da UEB
5.1.1 Atitudes e Comportamento: O Acampoclã é um evento de encontro, intercâmbio e
amizade, baseado nos valores propostos na Lei e Promessa Escoteiras. Caso não se respeite as
normas ou instruções apresentadas pelo Comitê Organizador, será verificada, junto ao
responsável pela Delegação, a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na
exclusão do participante do acampamento, conforme tratado no item 5.1.2.
5.1.2 Exclusão de participante do evento: Na hipótese de exclusão de um “jovem”, um adulto da
delegação acompanhará este de volta à sua cidade de origem, onde será entregue aos
responsáveis legais. O Jovem e/ou seu responsável legal responderão pelo pagamento de todas
as despesas decorrentes de tal situação, tanto as relativas ao “jovem” quanto às do adulto
designado para acompanhá-lo. Na hipótese de exclusão de um adulto, o mesmo deverá deixar o
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local do evento e responsabilizar-se por todas as despesas
de seu retorno à sua cidade de origem.
5.1.2 Apresentação pessoal: Nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento deverá ser
utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro, conforme previstos no P.O.R.
5.1.3 Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Os
participantes devem manifestar respeito mútuo e não demonstrar publicamente atitudes
inadequadas de intimidade.
5.1.4 Objetos de valor: A organização do evento não é responsável pela guarda dos bens
materiais e pessoais dos participantes. Portanto, se aconselha aos mesmos que identifiquem
seus pertences. A organização do evento providenciará condições gerais para preservar a
segurança dos participantes dentro da área destinada à realização do evento.
5.1.5 Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais
danos e/ou prejuízos causados à propriedade de terceiros por atos ou atitudes indevidas.
5.1.6 Cumprimento de horários: O cumprimento de horários é uma condição básica,
particularmente nos casos em que sejam necessários traslados para fora da área do
acampamento. Para se assegurar o descanso necessário, deverá ser feito silêncio no período de
00h00 as 06h00.
5.1.7 Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: Fumar será permitido somente para adultos e
exclusivamente em áreas pré-determinadas afastadas dos jovens. Será expressamente proibido
consumir bebidas alcoólicas em todas as áreas e atividades do evento, cabendo medidas
disciplinares no caso de infração.
5.1.9 Posse e consumo de drogas ilícitas: Qualquer participante que seja surpreendido com droga
ilícita, consumindo ou facilitando a outros, será excluído do evento e encaminhado às
autoridades competentes.
5.1.10 Armas e outros artefatos perigosos: Aos participantes não é permitido o porte ou uso de
qualquer tipo de arma, fogos de artifícios, 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.
5.1.11 Fogueiras e iluminação: Somente será permitido acender fogueiras em locais
determinados para tal. A iluminação das áreas de acampamento poderá ser feita mediante a
utilização de lampiões, preferencialmente à pilha ou bateria.
5.1.12 Saídas da área de acampamento: A permanência na área de acampamento e/ou de
atividades será obrigatória durante todo o evento. Salvo em situações de urgência, as saídas não
previstas na programação do Acampoclã deverão ser autorizadas pela Mestria para o caso dos
membros juvenis e adultos.
5.1.13 Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pelo Comitê Organizador podem
visitar o Acampoclã.
6. PARTICIPAÇÃO
6.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: O evento é de responsabilidade
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dos Mestres Definidos e da Equipe de interesse formada por pioneiros.
6.2 Participantes: O Acampoclã é destinado a todos os pioneiros do distrito de Goiânia-GO,
Anápolis-GO e todos os sêniors maiores de 17 anos, com a devida autorização da chefia e dos
responsáveis legais, contando com a participação de staffs (maiores de 21 anos).
6.2.1 A participação de sttafs estará limitada a dez membros
7. INSCRIÇÃO
7.1 Inscrição de Associados da UEB no evento: somente poderão ser efetuadas por intermédio
do SIGUE, que possibilitará:
• Imprimir boletos bancários;
• Acompanhar os pagamentos efetuados;
• Imprimir a autorização de participação;
• O Grupo Escoteiro apenas poderá autorizar a inscrição de seu associado desde que seja
membro ativo da UEB, com registro institucional de 2015 regular.
7.2 Taxa do Acampoclã – valores e formas de pagamento: R$ 70,00 (setenta reais) para membros
juvenis e R$ 60,00 (sessenta reais) para mestres e staffs
• O ingresso no campo somente será autorizado para quem já tiver quitado seu pagamento.
7.2.1 A Taxa do Acampoclã foi criada com o objetivo de cobrir os seguintes custos e despesas:
Repasse da região, alimentação e custos das atividades
7.2.2 Enxoval para o participante: Será divulgado no Boletim 2
7.2.3 Alimentação durante o evento: As refeições “almoço", "jantar" e "café da manhã”, estão
previstas no valor da taxa e serão servidas, desde a ceia do dia 31 até o café da manhã do dia 2
de novembro de 2015.
7.2.4 Será oferecido atendimento médico/hospitalar de urgência aos casos originados em
decorrência das atividades no Acampoclã.
7.3 Transporte: Um ponto de encontro no Grupo Escoteiro Rudyard Kipling as 7h será
estabelecido, de forma que todos possam sair juntos e chegaram dentro do horário estabelecido
8. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS:
O Comitê Organizador do II Acampoclã Distrital decidirá quanto a procedimentos não previstos
no presente documento ou qualquer excepcionalidade.
Goiânia, setembro de 2015.
Guilherme Calixto
Coordenador da Equipe de interesse
II Acampoclã Distrital Pioneiro.
ERRATA:
Onde se lê:
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6.2 Participantes: O Acampoclã é destinado a todos os pioneiros do distrito de Goiânia-GO,
contando com a participação de staffs (maiores de 21 anos).
Leia-se:
6.2 Participantes: O Acampoclã é destinado a todos os pioneiros do distrito de Goiânia-GO,
Anápolis-GO e todos os sêniors maiores de 17 anos, com a devida autorização da chefia e dos
responsáveis legais, contando com a participação de staffs (maiores de 21 anos).
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