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O Grande Jogo de Radioescotismo tem como objetivo promover a experiência dos jovens em atividades 
que utilizem o rádio como ferramenta de comunicação. Vale ressaltar que a atividade possibilita o 
desenvolvimento e estímulo de várias competências, alinhadas com o Programa Educativo dos Escoteiros 
do Brasil.
Durante a atividade, os jovens poderão se envolver em diversas bases, cada uma com seu tema, nas 
quais poderão: realizar contatos por estação de radioamador, utilizar o rádio para transmitir sinais 
de TV, se comunicar durante os jogos de forma prática, aprender o correto manuseio e a fraseologia, 
desenvolver suas capacidades de expressão e fala, entender como o rádio é utilizado por diversas 
profissões e outras oportunidades interessantes. Confira os detalhes e garanta sua vaga!

Grande Jogo Regional de Radioescotismo

Quando?
Dia 11 de novembro de 2018 (domingo)
Abertura às 8h
Encerramento previsto para às 17h30 

Entrada no campo e check-in das 07h30 às 08h de 11 de novembro de 2018 (domingo), por Unidade 
Escoteira Local. O escotista responsável deverá entregar no check-in todas as fichas de inscrição e 
médicas para retirada do kit do participante. 

Onde?
Parque CienTec – USP/Centro Escoteiro de Ciência e Tecnologia
Av. Miguel Estéfano, 4200, Vila Água Funda, São Paulo/SP

Conheça um pouco mais sobre o local em http://parquecientec.usp.br/localizacao/ 
No local não há estacionamento em quantidade suficiente para o número previsto de participantes. 
Recomendamos utilizar o estacionamento do Zoológico de São Paulo, localizado próximo ao local do 
evento.
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Cada participante deverá levar seu próprio lanche reforçado para o almoço e cantil ou garrafa de água 
para hidratação.

Alimentação

Quanto?
- Lobinhos, escoteiros, seniores/guias e pioneiros: R$ 30 (trinta reais)
Inclui: distintivo + material para as atividades

- Lobinhos, escoteiros, seniores/guias e pioneiros isentos: R$ 8 (oito reais)
Inclui: distintivo + material para as atividades

- Escotistas acompanhantes (sem distintivo): gratuito
- Escotistas acompanhantes (com distintivo): R$ 5 

1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema Paxtu, 
deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento até a data de vencimento. É 
de responsabilidade do responsável pela inscrição acompanhar a emissão do boleto. Não será enviado 
boleto via email.
2. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento por qualquer 
motivo. 
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.
4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas após 5 dias da data do 
vencimento. 
5. Associados com inscrições canceladas, cujo ressarcimento não for possível em função da compra do 
distintivo, poderão retirar seu distintivo no Escritório Regional dos Escoteiros do Brasil - SP, em até 30 
dias após o evento.
6. Data-limite para solicitação de transferência e cancelamento de inscrição até 23/10/2018. 
7. 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. Prazo para 
transferência de inscrição: 23/10/2018. Após essa data não será mais possível realizar transferência.

Pagamentos, Lista de Espera e Cancelamentos
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Lobinhos, escoteiros, seniores/guias, pioneiros e escotistas acompanhantes, com registro escoteiro 
válido.
Os jovens deverão participar organizados em equipes mistas com 6 (seis) elementos cada uma, 
obrigatoriamente, acompanhados por um Escotista responsável durante toda a realização da atividade. 
Se a UEL não conseguir montar uma equipe completa, a organização do evento encaixará membros de 
outras UELs para completar uma equipe de seis participantes.

Quem pode participar?

Membros da Equipe de Serviço
A Equipe de Serviço será composta por duas categorias: Auxiliares Gerais ou Auxiliares de Base. Aqueles 
associados que desejarem trabalhar nas funções da Equipe de Serviço (preferencialmente radioamadores ou 
operadores de estação) devem procurar a organização do evento pelo email rafa_spe@hotmail.com para 
esclarecimentos sobre quais as funções que possuem vagas em aberto e as atribuições de cada uma delas. 
Membros da Equipe de Serviço devem chegar ao local do evento às 7h do dia 11 de novembro de 2018 
para "briefing" inicial e preparo das bases e atividades. 

Todos os adultos devem:
Ter experiência com os jovens;
Ser divertidos para motivar os jovens;
Ser proativo 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 evento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios dos 
jovens.

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. 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 designar adultos qualificados.
Também é responsabilidade dos pais questionar e conversar com estes adultos que acompanharão seus 
filhos.

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 (no caso de menores de idade) e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem 
como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no evento.
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Exclusivamente via PAXTU Administrativo, área de Eventos, por lote da Unidade Escoteira Local, das 0h 
do dia 29 de setembro até às 23h59 do dia 19 de outubro de 2018, ou até serem completadas todas as 
vagas.

Após a inscrição via PAXTU Administrativo, será enviado à UEL um formulário de composição das 
equipes, o qual deverá ser enviado devidamente preenchido para o email rafa_spe@hotmail.com, com 
cópia para o email eventos@escoteirossp.org.br, dentro do prazo estabelecido pela organização do 
evento.

Limite de vagas: 
200 (duzentas) vagas para membros juvenis
1 (um) escotista acompanhante por equipe (6 jovens)
Obs. Os números de vagas para escotistas acompanhantes e da Equipe de Serviço podem variar de acordo 
com a quantidade de jovens inscritos no evento.

Como se inscrever?

 Desenvolvimento da atividade

A atividade acontecerá no esquema de bases, no qual cada equipe escolherá em qual base deseja participar. 
As bases terão horários e duração diferentes umas das outras, portanto, a equipe deverá administrar bem o 
seu tempo e poderá consultar os horários das bases em tempo real através do rádio. 

A equipe participante terá que providenciar um celular com Sistema Operacional Android e acesso à 
internet (pelo menos 1 por equipe) e 1 Rádio HT (pelo menos 1 por equipe). Se a equipe não conseguir um 
Rádio HT, deverá avisar previamente a organização para que seja providenciado o empréstimo do rádio no 
dia do evento.

 Critérios de Avaliação e Premiação
A organização do evento fará a conferência e validação dos pontos de cada equipe na atividade. Após a 
avaliação, será premiada a equipe vencedora com um Rádio HT para cada um dos seus elementos.
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Mais Informações

Coordenação do Evento
Coordenação Regional de Radioescotismo
E-mail: radioescotismo@escoteirossp.org.br 

Dúvidas sobre inscrições e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções
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.

Realização: Coordenação Regional de Radioescotismo
Organização: Coordenação Regional de Eventos

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos

Rafael Spessotto 
 Coordenador do evento 


