Grupo Escoteiro
José de Anchieta

GINCANA SOCIAL
Regulamento Geral
•

Este documento contém os dispositios de regulamentação da GINCANA
SOCIAL, promoiida pelo Clã Pioneiro Piocâmecrã.

•

Estarão sujeitos aos termos deste Regulamento todos os membros atios no
Grupo Escoteiro José de Anchieta.

•

Tal regulamento será apresentado a todos os membros joiens e Chefes de
Seção.

Objetivos
•

A Gincana Social tem por objetioss
◦ Promoier a integração de todos os membros do grupo escoteiro;
◦ Proporcionar momentos de diiersão;
◦ Exercitar o espírito de solidariedade e colaboração;
◦ Ajudar a insttuição CAMINHO DA LUZ, localizada no jardim ABC - Cidade

Ocidental.

Equipes
•

As equipes serão formadas pelas seções do GEJA, sendo cada Seção uma
equipe.

•

As equipes competrão entre si em duas categoriass Alcateias, para o ramo
Lobinho; e Tropas, para os ramos Escoteiro e Sênior.

•

Cada equipe deierá designar um líder, encarregado de manter o contato com o
Clã para tomar conhecimento de tarefas, trar dúiidas e auxiliar na diiulgação
de assuntos relacionados à Gincana.

Tarefas
•

As tarefas serão compostas por blocos de atiidadess
◦ Tarefas “préiias”
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◦ Arrecadação
◦ Jogos no dia da gincana

Data e Local
•

A gincana será realizada no dia 02 de setembro de 2017, no Campo Escola dos
Escoteiros do DF (UEB-DF – Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Lote 3), das 14h às
18h, sendo esta data escolhida em conjunto por todos os Chefes de Seção .

•

As tarefas préiias serão diiulgadas durante as cerimônias de bandeira inicial
com pelo menos uma semana de antecedência. Dentre outras, serão tarefas
préiiass
◦ Doação de sangue do membro joiem e familiares, comproiada por meio de

declaração do Hemocentro;
◦ Tatu amarelo, cujas atiidades serão diiulgadas ao longo do semestre.
•

A arrecadação dos itens terá início no GEJArraiá e término no sábado anterior à
festa de 40 anos do grupo.

Pontuação e apuração
•

Todas as atiidades realizadas serão pontuadas;

•

Todas as equipes poderão alcançar o padrão ouro, prata ou bronze;

•

O resultado será diiidido em duas partes. Haierá um iencedor no primeiro
turno (equipe com mais pontos até o fnal do dia 02/09, incluindo as tarefas do
dia) e um iencedor geral com resultado diiulgado na festa de encerramento do
GEJA.

Pontuação da Arrecadação
GÊNERO
ALIMENTOS

ITEM
Arroz
Feijão
Macarrão
Extrato de tomate
Açúcar
Sal
Farinha de mandioca
Óleo/Azeite
Café
Gelatna

PONTUAÇÃO
30 pontos / Kg
30 pontos / Kg
10 pontos / 500g
5 pontos / 100g
25 pontos / Kg
2 pontos / Kg
15 pontos / Kg
20 pontos / L
20 pontos / 500g
5 pontos / pacote
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GÊNERO

HIGIENE PESSOAL

LIMPEZA

VESTUÁRIO

ITEM
Biscoito maisena ou leite
Sardinha
Leite em pó
Escoia de dente
Creme dental
Fio dental
Xampu
Condicionador
Papel Higiênico
Cotonete
Fraldas infants
Fraldas geriátricas
Sabonete
Sabão em barra
Sabão em pó
Palha de aço
Desinfetante
Detergente
Água sanitária
Esponja
Camisa
Camiseta
Calça
Moletom completo
Casaco
Japona
Pijama
Sapatos
Shorts e similares
Cobertor
Meias
Lençol
Outros

PONTUAÇÃO
15 pontos / 400g
10 pontos / 130g
50 pontos / 400g
10 pontos / unidade
10 pontos / 90g
5 pontos / unidade
20 pontos / 350 ml
20 pontos / 350 ml
15 pontos / 4 unidades
5 pontos / caixa
5 pontos / unidade
7.5 pontos / unidade
10 pontos / unidade
5 pontos / unidade
25 pontos / Kg
5 pontos / pacote
15 pontos / 500 ml
10 pontos / 500 ml
15 pontos / Litros
5 pontos / unidade
7.5 pontos
5 pontos
7.5 pontos
20 pontos
10 pontos
25 pontos
5 pontos
7.5 pontos
5 pontos
22.5 pontos
2.5 pontos o par
5 pontos
(depende)

•

A arrecadação será mantda até o sábado anterior à festa de 40 anos do GEJA.
Em períodos pré-determinados a pontuação de alguma categoria poderá ialer
o dobro, ou seja, haierá períodos destnados a itens específcos (higiene,
limpeza, roupas e alimentos).

•

Não serão pontuados peças íntmas.

•

A equipe que montar mais cestas básicas com os itens doados receberá um
bônus de 100 pontos e poderá ser utlizado como critério de desempate.
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•

As tarefas serão aialiadas pelos membros do Clã e, caso necessário, por algum
chefe designado;

•

A animação de todos no dia da gincana também será pontuada, também sendo
um fator de desempate.

Premiação
•

Haierá duas categorias para premiaçãos Alcateias e Tropas.

•

Em cada categoria, as equipes receberão distntios nos padrões ouro, prata e
bronze, de acordo com a pontuação alcançada.

•

É possíiel a concessão de premiações especiais, como melhor torcida, equipe
mais enioliida, destaque solidário ou outros, conforme decisão do Clã.

•

Caso alguma equipe se destaque haierá a premiação diamante.

O que se espera das equipes
•

Preparar-se e empenhar-se, membro a membro, na execução das tarefas.

•

Portar-se com elegância desportia durante a execução das tarefas da equipe
concorrente, eiitando prejudicá-la por qualquer meio, inclusiie barulho. O júri
poderá, a seu critério, trar os pontos correspondentes à tarefa da equipe que
perturbar o andamento da apresentação;

•

Todos deiem usar camisetas com motio escoteiro e lenço escoteiro;

•

Durante as atiidades da Gincana, cultiar o espírito escoteiro, por meio da
Promessa e da Lei.

Aivaliadores
•

Juri – mestres e caso necessário algum outro chefe;

•

Comissão organizadora – COMAD;

•

Fiscais – Clã e outros chefes. Aos fscais cabe o acompanhamento da execução
das tarefas dos concorrentes.

