10º ENIESC – Encontro de Integração Escoteira

BOLETIM 01
TEMA, DATA E LOCAL
Nos dias 08 e 09 de outubro de 2022, acontecerá no RAFT ADVENTURE PARK, na
cidade de Três Coroas, Rio Grande do Sul, Brasil, o 10º ENIESC - Encontro de
Integração Escoteira. Trata-se de um grande evento escoteiro que tem como proposta o
desafio pessoal e o aprendizado em meio à natureza, na companhia de irmãos escoteiros
de diversas origens, dentro de um clima de total amizade e alegria.
ENDEREÇO E LOCALIZAÇÃO
Estrada Barro Preto, 3150 – Três Coroas – RS. No Google Maps localizar como Raft
Adventure Park. As coordenadas do GPS são 29°25´29.1”S e 50°46’04.5”W.
COORDENAÇÃO
A coordenação e organização do evento são de responsabilidade do Grupo Escoteiro
Marechal Osorio - 56 RS, através de um Comitê Organizador formado por Diretores e
Escotistas do Grupo, e Diretores da APAGEMO - Associação de Pais e Amigos do Grupo
Escoteiro Marechal Osorio.
PARTICIPANTES
O acampamento é destinado a todos os membros do Movimento Escoteiro, devidamente
registrados em 2022, conforme o Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil e
regulamentação da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Poderão participar
Lobinhos, Escoteiros, Sêniores e Pioneiros. A participação de Escotistas estará
condicionada a participação de jovens do seu Grupo obedecendo ao seguinte critério: Ramo Lobo: 01 Escotista para cada matilha mista de 05 jovens; - Ramo Escoteiro: 01
Escotista para cada patrulha mista de 06 jovens; - Ramo Sênior/Pioneiro: 01 Escotista
para cada patrulha mista/clã de 06 jovens. Como o acampamento prevê o fornecimento
de alimentação pronta pela organização do evento, não haverá necessidade de equipes
de apoio de parte dos grupos. A equipe de serviço será formada mediante convites por
parte do Comitê Organizador, estando condicionada à necessidade do evento e perfil
para a função.
PROGRAMA
A programação se baseia em atividades com esportes de aventura, atividades escoteiras
de campo e atividades de integração, sempre tendo como base as normas do Programa
de Organização e Regras (P.O.R.) da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). A Cerimônia
de Abertura está programada para às 09:00 horas do dia 08 de outubro e a Cerimônia de
Encerramento para às 17:00 horas do dia 09 de outubro. O evento acontece em regime
de acampamento para todos os Ramos (inclusive o Ramo Lobo). A participação
acontecerá por matilhas ou patrulhas. Os adultos acompanharão as atividades da
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matilha/patrulha/clã ao qual estarão vinculados. As atividades estarão assim divididas: Grupo 01 - Rafting e Tirolesa, que será realizado para todas as idades, com graus de
dificuldades distintos; - Grupo 02 – Arvorismo, Arco e Flecha, Tiro ao Alvo e Trilhas, que
serão disponibilizadas obedecendo a critérios de segurança e capacidade de operação
por parte da RAFT ADVENTURE; - Grupo 03 – Jogos, Brincadeiras, Oficinas Ambientais
e Oficinas Escoteiras, que serão abertas a todos e adaptadas a cada Ramo; - Grupo 04
– Eventos, como as Cerimônias de Abertura e Encerramento, Festa e Fogo de Conselho,
serão atividades comuns a todos os Ramos; - Grupo 05 – O Fórum de Chefes; será
exclusivo aos chefes de cada Grupo Escoteiro presente no evento. Toda a programação
seguirá uma grade de horários que será divulgada após o encerramento das inscrições.
As atividades dos Grupos 01 e 02 serão de exclusiva organização e competência da
empresa RAFT ADVENTURE, ficando a cargo desta empresa a definição de equipes e
horários. Outras atividades como Rampa do Lago e Stand Up Paddle, estarão disponíveis
de acordo com o horário livre de cada equipe.
INFRAESTRUTURA
Área de Acampamento: o local oferece área adequada para a atividade proposta, com
esquema de apoio para casos de emergência. O acampamento será por Grupo.
Alimentação: será totalmente fornecida a partir do café da manhã do dia 08 de outubro,
até o almoço do dia 09 de outubro, incluindo cafés da manhã, almoços e jantares neste
período, além da disponibilização de frutas durante todo o período do acampamento. Não
será permitida a montagem de cozinhas por parte dos Grupos. Pessoas com
necessidades especiais de alimentação deverão informar na Ficha de Inscrição
Individual. TODOS DEVERÃO TRAZER TALHERES. NÃO SERÁ NECESSÁRIO
TRAZER PRATO E COPO/CANECA.
O Campo estará aberto a partir das 17:00 horas do dia 07 de outubro de 2022, para
entrada de materiais e pessoas. O Campo deverá ser totalmente desocupado até às
18:00 horas do dia 09 de outubro de 2022. As áreas para a montagem dos Campos serão
demarcadas previamente pelo Comitê Organizador. O espaço físico destinado a cada
grupo participante será correspondente ao número de inscritos. A responsabilidade pela
montagem do acampamento será de cada grupo participante. Não será disponibilizado
nenhum tipo de material de acampamento, ficando sob responsabilidade de cada grupo
participante providenciar o material necessário para montagem dos campos. Não será
permitido o acender fogueiras fora de áreas demarcadas. O local não permite a
circulação de veículos, portanto, a circulação das pessoas no Campo será feita a pé.
Todos os veículos (carros, ônibus, etc.) deverão ser estacionados no local indicado pela
organização. O local possui ótima estrutura de banheiros. A organização do
acampamento manterá uma equipe de primeiros socorros qualificada, com local
específico e todo o material necessário para atendimento médico de urgência. Casos que
necessitem outro tipo de atendimento serão encaminhados à rede hospitalar pública local
e regional. Os participantes filiados a planos de saúde ou com seguro-saúde devem levar
suas credenciais para eventual necessidade de pós-atendimento de urgência. O
transporte de chegada e saída do evento será de responsabilidade de cada grupo. Em
caso de chuva, as atividades ocorrerão normalmente.
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NORMAS DO 10º ENIESC
O 10º ENIESC é uma atividade de intercâmbio, amizade e confraternização entre os
escoteiros. Caso suas normas não sejam respeitadas, será verificada pelo Comitê
Organizador a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na
exclusão do participante da atividade ou no cumprimento das medidas disciplinares
constantes no Artigo 48 do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil e medidas
disciplinares contidas em demais Regulamentos da UEB. Cada Grupo Escoteiro deverá
designar um Escotista como responsável pela sua delegação. Nas Cerimônias de
Abertura e Encerramento deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro,
conforme previstos no P.O.R. Durante as atividades, deverá ser utilizado vestuário
adequado a um evento escoteiro. É obrigatório aos participantes o uso do lenço do grupo
de origem durante todo o evento, exceção feita ao rafting. No Campo, haverá uma
Secretaria Central, devidamente identificada, onde o Comitê Organizador se concentrará.
Todas as informações, entrega de material e outras atividades de caráter organizacional
do evento serão tratadas nesse local. Não serão permitidas atitudes, ações ou atividades
que afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou que
afetem sua estabilidade emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo e
não demonstrar publicamente atitudes inadequadas de intimidade. A organização do
evento não é responsável pela guarda dos bens materiais e pessoais dos participantes.
Aconselhamos aos participantes identificar seus pertences. Os jovens serão orientados a
deixar seus objetos de valor sob a responsabilidade dos adultos que os acompanharão. A
organização do evento providenciará condições gerais para preservar a segurança dos
participantes, dentro da área destinada à realização do evento, e no entorno das
dependências do local. A segurança interna e externa do local estará a cargo de uma
equipe específica, devidamente identificada, que terá como função orientar os
participantes e zelar pelo cumprimento das normas do acampamento.
Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou prejuízos
causados à propriedade de terceiros, por atos ou atitudes indevidas. O local onde será
realizada a atividade é uma área particular, e, portanto, qualquer dano causado ao
patrimônio alheio deverá ser reposto imediatamente pelo responsável direto pelos
eventuais danos. O Comitê Organizador lembra que o Escoteiro sempre deixa o local do
acampamento melhor do que o encontrou. Cada grupo receberá junto com o enxoval o
programa do acampamento impresso, com os horários das atividades. Caberá aos
Escotistas de cada grupo zelar pelo cumprimento dos horários estipulados na
programação. Será expressamente proibido consumir bebidas alcoólicas em todas as
áreas e atividades do evento, cabendo medidas disciplinares no caso de infração.
Também não será permitido fumar dentro da área de realização do acampamento. Não
será permitido o porte ou uso de qualquer tipo de arma, fogos de artifícios, apontadores e
iluminadores à base de “Raio Laser”. O uso de canivete, faca e facão será limitado à
necessidade de atividades específicas, com orientação e supervisão de adultos. 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
Acampamento deverão ser autorizadas pelo Comitê Organizador junto com o Escotista
responsável pelo Grupo. Somente pessoas expressamente autorizadas pelo Comitê
Organizador poderão visitar o Acampamento. Nenhuma atividade comercial será
permitida durante o evento, salvo a loja e o bar do parque. Solicita-se que os Escotistas
inscritos levem um rádio comunicador tipo Walkie-Talkie para ser utilizado na
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comunicação com a equipe organizadora. O local não possui sinal de celular ou
internet. A comunicação será feita através de telefone fixo local, que será previamente
divulgado. Uma página no Facebook fará a divulgação dos acontecimentos do evento
com poucas horas de defasagem. Na hipótese de exclusão de um jovem, seu
responsável legal deverá buscá-lo no local do acampamento, sendo os mesmos
responsáveis pelo pagamento de todas as despesas decorrentes de tal situação. Na
hipótese de exclusão de um adulto, o mesmo deverá deixar o local do evento. Qualquer
participante que seja surpreendido com drogas ilícitas, seja consumindo ou facilitando a
outros, será excluído do evento e encaminhado às autoridades competentes.
PARTICIPAÇÃO
No Boletim 2, será detalhado a forma de inscrição dos participantes do 10º Eniesc. As
inscrições serão limitadas e iniciarão no dia 01/06/2022, com término no dia
10/09/2022, ou quando atingirem o limite pré-determinado pela organização do
evento.
TAXA E FORMAS DE PAGAMENTO
A taxa de participação tem o valor único e individual de R$ 340,00 (trezentos e quarenta
reais) e deverá ser recolhida até o dia 15 de setembro de 2022. A inscrição cobrirá custos
com as atividades programadas, estrutura do local, alimentação, materiais para as
atividades e enxoval composto de camiseta, caneca, prato e distintivo.
Com relação a alimentação está incluso no custo lanche da noite no dia 07, café da
manhã, almoço e jantar no dia 08 e café da manhã e almoço no dia 09/10/2022.
PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador do Acampamento decidirá quanto a procedimentos não previstos
no presente documento ou qualquer excepcionalidade. Não será aceita, sob qualquer
hipótese, por quem quer que seja, alegação de desconhecimento das normas
estabelecidas neste Boletim, sendo que o mesmo ficará à disposição dos participantes do
Acampamento, na Secretaria Central.
GRUPOS DO EXTERIOR E DE OUTROS ESTADOS
Os Grupos Escoteiros sediados em outros estados do Brasil deverão buscar autorização
para participação junto à sua Região Escoteira, enquanto os Grupos Escoteiros do
Uruguai e da Argentina deverão buscar mais informações junto ao Coordenador Alberto
Arce, de Montevideo, através do telefone +598 99 622 628 (whatsapp) ou email
arcealberto@hotmail.com.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Duvidas ou outras informações entrar em contato pelo telefone +55 51 99191-5577
(whatsapp), ou pelo e-mail ronald.bouchut@gmail.com.
Ronald Bouchut Ribeiro e Jailton Joaquim da Rosa
Equipe de coordenação do 10º ENIESC
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