Circular nº 08/2018 – Equipe Regional de Programa Educativo

Vila Velha- ES, 03 de maio de 2018.

Assunto: Encontro de Akelás
Para: Aos Escotistas responsáveis pela Seção do Ramo Lobinho.

DATA E LOCAL
O Encontro de Akelás acontecerá entre os dias 07 e 08 de julho de 2018, no Distrito de
Burarama na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES). Sua realização está sob a
responsabilidade da Equipe Regional de Programa do Ramo Lobinho. O local do evento
estará aberto a partir das 06 horas do dia 07, sendo a Cerimônia de Abertura marcada
para as 09 horas desse dia. O encerramento acontecerá às 15 horas do dia 08.
Local
Maria da Penha Grillo Perim
Rua do Estádio s/n
Burarama
Cachoeiro de Itapemirim – ES – Mapa

O PROGRAMA
O Encontro de Akelás pretende reunir os escotistas do Ramo Lobinho, visando
compartilhar experiências e aprimorar a capacidade de aplicação do Programa Educativo
do Ramo.

PARTICIPAÇÃO
O Encontro de Akelás é destinado a escotistas que atuam como Chefe de Seção do Ramo
Lobinho e convidados da União dos Escoteiros do Brasil, em pleno gozo de seus direitos
como associados nas categorias de Escotistas, conforme artigo 42, parágrafos §1º a §3º
do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
INSCRIÇÕES
O interessado em participar do Encontro de Akelás deve acessar o Paxtu e preencher as
informações solicitadas. Dia 13 de junho de 2018 é a data final para inscrições e para que
seja efetuado qualquer pagamento. São condições para inscrição:
a) que o inscrito seja membro ativo no Movimento Escoteiro, devidamente registrado em
2018;
TAXA DE INSCRIÇÃO E OPÇÕES DE PAGAMENTO
A taxa de inscrição dará direito a:
●

Participação no programa do evento;

●

Café da manhã nos dias 07 e 08;

●

Coffee break nos dias 07 e 08 (tarde);

●

Almoço nos dias 07 e 08 e jantar do dia 08;

●

Kit do Participante, composto por: - Distintivo do evento;

O Certificado de participação estará disponível no Paxtu após o preenchimento da
avaliação do Módulo.
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição está definida em R$ 66,00 (sessenta e seis reais).
Tabela de Pagamentos, Descontos e Prazos.
Parcelas
1ª

Vencimento

Parcelas

Valor da Parcela

Valor Total

13/06/2018

1

R$ 66,00

R$ 66,00

Observe-se, para as inscrições, as seguintes condições:
 A data limite para pagamento da parcela é 13 de junho de 2018.
 O ingresso no evento somente será autorizado para quem tenha quitado o boleto.
PAGAMENTO DA TAXA
 Impressão de boletos bancários: após ter concluído o processo de inscrição no sistema
Paxtu, a emissão acontecerá dois dias úteis após a efetivação da inscrição.
 O atraso de mais de 30 dias corridos no pagamento de boleto, ou ultrapassando a data
limite de 13/06/18 sem aviso ou negociação do pagamento, implicará no cancelamento
automático da inscrição.
 Valores pagos de inscrições canceladas, por falta de pagamento ou a pedido, serão
devolvidos aos interessados, descontando-se os valores dos boletos e custo de
administrativo de 30% sobre o montante efetivamente pago. Após o dia 20 de junho de
2018 não serão feitas devoluções.
 Os inscritos poderão transferir suas inscrições, sem qualquer custo, diretamente no
sistema Paxtu, até dia 25 de junho de 2018.
NORMAS DO EVENTO
• O Encontro de Akelás é um evento que promove encontro, intercâmbio e amizade,
dentro do marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Eventual caso de
desrespeito às normas escoteiras ou instruções da organização do evento será tratado de
acordo com resolução específica.
• De acordo com a Regra 44 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.
• Aconselhamos que nenhum objeto de alto custo (computadores portáteis, IPods, MP3
Players, etc.) sejam levados ao evento, por questões de segurança. A Organização do
evento não se responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que
estarão sob sua própria guarda.

• Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou
prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do evento, sejam estas
usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do programa.
A ALCATEIA E A AKELÁ
A Alcatéia é dirigida por uma equipe de adultos os quais chamamos de escotistas, e que
são treinados para exercer esta função, depois indicados pelo (a) chefe de seção e
finalmente nomeados pela Diretoria do Grupo Escoteiro, conforme a Regra 126 do POR.
Um dos escotistas deve ser chamado (a) de Akelá, e é reconhecido (a) pelos lobinhos
como o lobo mais velho, a quem todos os outros lobos devem respeito.
“Eu sou Akelá, o chefe dos lobos da Alcatéia de Seeonee, da selva da Índia”. Fui escolhido
por eles para ser seu líder porque tenho experiência e os guio nas caçadas por caminhos
seguros, protegendo-os dos perigos.
Os lobos me respeitam por isso, e eu respeito à Lei. Aliás, “todos cumprem a lei e é por
isso que somos conhecidos como o Povo Livre.”.
do Livro da Jângal (Mowgli, o menino lobo) de Rudyard Kipling

