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Cruzeiro - SP
31.mai a 3.jun
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Sabe aquele feriado em julho que às vezes tem acantô?
O da Revolução Constitucionalista, quando os escoteiros ajudaram numa guerra ao
transportar medicamentos e mensagens?
Quer ver um cenário dessa parte da história? Então, prepare sua mochila!
Mas antes faça a inscrição no Jangalcamp 2018!
Jangalcamp é um acantô gigante com lobinhos e lobinhas de várias cidades do estado de
São Paulo e, quem sabe, de outros estados também!
Vai ser uma grande animação com jogos divertidos, festas tops e novas amizades.
O Jangalcamp 2018 começa no final de maio e será na cidade de Cruzeiro, na divisa com
Minas Gerais.
Confira os detalhes e garanta sua vaga!
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Quando?

• 31 de maio a 03 de junho de 2018 (quinta-feira à domingo)
• Abertura prevista às 18h de 31 de maio de 2018 (quinta-feira)
• Encerramento previsto às 11h30 de 03 de junho de 2018 (domingo)
Entrada no campo e check-in das 13h às 16h de 31 de maio de 2018 (quinta-feira), por Unidade Escoteira Local. O escotista responsável deve
entregar no check-in todas as fichas de inscrição e médicas para retirada do enxoval do participante.

Onde?

• Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro (ESEFIC)
- Rua Doutor José Rodrigues Alves Sobrinho, 191, V. Celestina , Cruzeiro/SP
- Conheça um pouco mais sobre o local em: https://goo.gl/AOkBBZ
• Estádio Municipal Dr. Virgílio Antunes de Oliveira
- R. Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, 269, Cruzeiro/SP
- Conheça um pouco mais sobre o local em https://goo.gl/JC552C
O pernoite será realizado em regime de acampamento e acantonamento. As vagas são limitadas e, após as inscrições, será enviado um formulário, junto com o formulário de composição das matilhas, para que seja escolhida a opção de pernoite. As vagas serão preenchidas conforme ordem de envio.

Estacionamento

Haverá estacionamento gratuito próximo ao local de acampamento. Os veículos poderão estacionar mediante disponibilidade de vagas
através de reserva pelo e-mail eventos1@escoteirossp.org.br até às 23h59 de 20 de maio de 2018, ou até serem ocupadas todas as vagas.
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Programa Previsto
Jangalcamp 2018 tem como tema o resgate de uma parte importante da história do estado de São Paulo e, claro do Brasil. Para que isto
possa acontecer de forma gostosa, foram elaborados quatro módulos de atrações!

- Módulo Túnel: através de uma viagem pelo do túnel da Mantiqueira, os lobinhos terão a oportunidade de conhecer e vivenciar um

pouquinho da história da Revolução Constitucionalista de 1932, pois estarão imersos em um dos principais cenários do episódio. Foi neste
túnel, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que algumas das principais batalhas da Revolução aconteceram.

- Módulo Brasil: o módulo tem como objetivo possibilitar vivência e conhecimento da cultura local e vislumbrar o resultado da interven-

ção do homem e do desenvolvimento científico na natureza. Os lobinhos serão divididos em bases, durante as quais poderão experimentar alimentos típicos, artesanatos, danças e desafios relacionados à cultura local, podendo escolher entre diversas oficinas, dentre robótica,
desafio virtual, etc.

- Módulo Indígena: o módulo tem como objetivo conhecer e experimentar a cultura indígena dos habitantes do Brasil na época das
bandeiras, de forma lúdica, com jogos, brincadeiras e trabalhos manuais.
- Módulo Bandeirantes: participando de atividades de aventura, tais como tirolesa e falsa baiana, e outras atividades igualmente inte-

ressantes, os lobinhos poderão conhecer mais sobre os desafios enfrentados pelas expedições bandeirantes no interior do estado de São
Paulo, em uma época em que a tecnologia era escassa e os riscos muito elevados.

- Cerimônias: além das cerimônias de abertura e encerramento, teremos ainda uma grande festa à fantasia, para a qual, lobinhos, esco-

tistas e Equipe de Serviço deverão se fantasiar conforme os costumes dos habitantes da região à época das bandeiras. E para animar ainda
mais a nossa festa, será feito um concurso de fantasias, de melhor dança, animação e criatividade!
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Taxa de inscrição - Jovens

Período de inscrição – 09/12/2017 a 26/03/2018
Data da Inscrição

Nº. de Parcelas

Valor da Parcela

Vencimento

Valor Total

De 09/12 até
26/12/2017
De 27/12/2017 até
26/01/2018
De 27/01 até
26/02/2018
De 27/02 até
26/03/2018

4

R$75,00

26/12/2017, 26/01, 26/02 e 26/03/2018

R$300,00

3

R$100,00

26/01, 26/02 e 26/03/2018

R$300,00

2

R$150,00

26/02 e 26/03/2018

R$300,00

Única

R$300,00

26/03/2018

R$300,00

Taxa de inscrição - Escotistas e Equipe de Serviço
Período de inscrição – 09/12/2017 a 26/03/2018
Data da Inscrição

Nº. de Parcelas

Valor da Parcela

Vencimento

Valor Total

De 09/12 até
26/12/2017
De 27/12/2017 até
26/01/2018
De 27/01 até
26/02/2018
De 27/02 até
26/03/2018

4

R$50,00

26/12/2017, 26/01, 26/02 e 26/03/2018

R$200,00

3

R$67,00

26/01, 26/02 e 26/03/2018

R$200,00

2

R$100,00

26/02 e 26/03/2018

R$200,00

Única

R$200,00

26/03/2018

R$200,00
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Taxa de inscrição - Associados isentos

• R$ 75,00 (setenta e cinco reais), em parcela única, com vencimento todo dia 26 subsequente.

- Inclui: alimentação a partir do jantar do dia 31 de maio de 2018 até o café da manhã do dia 03 de junho de 2018 + enxoval (contendo
lenço, distintivo, pulseira, kit alimentação com prato/ talheres/caneca, lanterna, enbornal e boné para lobinhos e chapéu para escotistas
acompanhantes) + acomodações + transporte para as atividades externas.
- Importante: não estão inclusos no valor os almoços dos dias 31 de maio e 03 de junho de 2018, porém o local fica próximo ao centro
da cidade, para o caso dos participantes que desejarem se alimentar antes da entrada no campo e após o término do evento.

Pagamentos, transferências e cancelamentos
1. Impressão de boletos bancários: após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema Paxtu, o interessado deverá utilizar a opção de
impressão do boleto, para posterior pagamento até a data do vencimento.
2. Alterações na data de vencimento ou o não pagamento do boleto acarretarão novas taxas de emissão e baixa dos boletos.
3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval já contratados).
4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas após 5 dias da data do vencimento.
5. No caso do não pagamento de uma das parcelas, após 5 dias do vencimento a inscrição será cancelada automaticamente e o valor das
parcelas pagas será devolvido, sendo descontadas as taxas administrativas, bem como valores já comprometidos na data do cancelamento
(tais como alimentação e enxoval já contratados).
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6. Associados com inscrições canceladas, cujo ressarcimento não foi possível em função da compra do enxoval, poderão retirar seu enxoval
no Escritório Regional de SP dos Escoteiros do Brasil, em até 30 dias após o evento.
7. Data-limite para solicitação de transferência e cancelamento de inscrição: 12/04/2018.
8. Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir sua inscrição a outro associado que
esteja com registro válido, na mesma categoria que se inscreveu, estando este com registro em dia. Na solicitação, os associados devem
informar os números de registro de ambos, e eventuais restrições alimentares. Os acertos financeiros dos valores já pagos ao evento devem
ser realizados diretamente entre os associados que estão realizando a transação. Para transferências até 12 de abril de 2018, o novo inscrito
deve informar também tamanho para enxoval. Após essa data não será mais possível troca de tamanho de itens do enxoval.

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU PAXTU [http://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu], área de Eventos, das 0h do dia 09 de dezembro de 2017 até às
23h59 do dia 26 de março de 2018, ou até serem completadas todas as vagas.
Feita a inscrição, o associado deverá:
• Escolher a condição de pagamento;
• Imprimir os boletos bancários relativos à condição de pagamento;
• Acompanhar os pagamentos efetuados;
• Imprimir a autorização de participação e entregá-la com a assinatura dos responsáveis e da diretoria da Unidade Escoteira Local no momento do check-in do evento.
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Quem pode participar?
- Lobinhos (as), de 6,5 a 11 incompletos, com registro escoteiro válido, e que tenham realizado a Promessa do Lobinho.
- Escotistas com idade a partir de 18 anos, completados até 30/05/2018, e que possuam Curso Preliminar Escotista, Promessa Es-

coteira e registro escoteiro válido. Será permitida a participação de 01 escotista para cada 06 jovens inscritos. Em não se conseguindo completar as 6 vagas, e havendo necessidade de juntar com membros de outra(s) Unidade(s) Escoteira(s) Local(is), terá preferência na
inscrição o Escotista que tiver mais jovens de sua UEL na matilha. Inscritos como Escotistas para os quais não haja jovens suficientes para
montagem de matilhas serão automaticamente transferidos para a Equipe de Serviço. Sugerimos que, caso hajam matilhas com menos de
6 jovens inscritos, a Unidade Escoteira Local busque, como primeira alternativa, juntar-se a outras UELs do mesmo Distrito. Caso não seja
possível, a coordenação do evento fará as devidas adequações. No primeiro caso, devem ser enviadas as fichas de composição da matilha,
(a serem disponibilizadas posteriormente) para o e-mail ramolobinho@escoteirossp.org.br até o dia 23/04/2018.
- Todos os adultos devem:
• Ter experiência em tratar com os lobinhos (as);
• Ser divertidos para motivar as crianças;
• Ser firmes para manter a ordem e fazer a matilha cumprir os horários e regras;
• Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a cordialidade.
• Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
• Entender seu papel de educadores e que o acampamento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios dos jovens.

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o acampamento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa,
se o adulto não assume sua parte na organização e motivação.
É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e desginar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais
questionar e conversar com estes adultos que acompanharão seus filhos.
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- Membros da Equipe de Serviço, a partir dos 18 anos de idade, completados até 30/05/2018, com registro escoteiro válido. As

orientações sobre treinamentos e composição de cada Equipe de Serviço será divulgada em boletim específico posterior. A escolha das
áreas de trabalho será feita por ordem de chegada. Após todas as vagas terem sido completadas na primeira opção, o membro da Equipe de
Serviço será alocado na segunda opção escolhida. As áreas disponíveis são: Aplicação do Programa, Infraestrutura e Logística.

- Associados de outras Regiões Escoteiras: serão enviados convites via PAXTU para todas as Regiões Escoteiras com UELs vincu-

ladas aos Escoteiros do Brasil e caberá exclusivamente à Diretoria de cada Região Escoteira o aceite ou não do convite. Caso a Região Escoteira aceite, serão automaticamente abertas as inscrições para os seus associados.

- Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme

o modelo adotado pela UEL, e entregar no check-in autorização assinada pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local,
bem como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

Composição de Matilhas e Grutas

As matilhas deverão ser compostas por 6 jovens do Ramo Lobinho, acompanhadas por um Escotista responsável. O fato da matilha ser mista não implica em que se tenha mais de um Escotista por matilha. As matilhas estarão agrupadas em 4 grutas, cuja composição final deverá
estar concluída pela organização do evento até dia 10 de maio de 2018. Não será permitido à mesma Unidade Escoteira Local abrir uma
nova matilha sem haver completado a matilha já aberta.
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Mais Informações: Coordenação do Evento
Coordenação Regional do Ramo Lobinho
E-mail: ramolobinho@escoteirossp.org.br

Realização: Coordenação Regional do Ramo Lobinho
Organização: Coordenação Regional de Eventos
Apoio: Prefeitura de Cruzeiro

Dúvidas sobre inscrições e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4
Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções, enxoval
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Administrativo-financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8
Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do e-mail,
informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br
e pela página no Facebook Escoteiros SP

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos

Limite de vagas:
• 1800 (mil e oitocentas) vagas para lobinhos (as)
• 72 (setenta e duas) vagas para lobinhos (as) isentos (as)
• 300 (trezentas) vagas para escotistas acompanhantes
• 240 membros da equipe de serviço
Obs. Os números de vagas para escotistas acompanhantes,
Equipe de Serviço e lobinhos (as) isentos (as) podem variar
de acordo com a quantidade de jovens inscritos no evento.

Janete H. Arasaki G. Ramos
Coordenadora Regional do Ramo Lobinho

