A PREENCHER PELA JUNTA REGIONAL DOS AÇORES
Recebido na JRA em _________/_____/_____
Coordenador desta atividade: _________________________
Correio-e:
A PREENCHER PELA JUNTA DE NÚCLEO
Recebido na JN em _________/_____/_____
Coordenador desta atividade: _________________________
Correio-e:

ATIVIDADES ESCUTISTAS NA REGIÃO
REALIZADAS POR GRUPOS DE OUTROS NÚCLEOS / REGIÕES
Os pedidos de intercâmbio devem dar entrada na Junta Regional dos Açores até ao dia 31 de maio.
A – IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO
Região:
Núcleo:
Agrup.:
Secção:
Morada:
Contato:
B – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO GRUPO
Nome:
Cargo:
/

/

Telem.'s:

Idade:

Correio-e:
C – COMPOSIÇÃO DO GRUPO
Secções / Escalões Etários
Lobitos (6 aos 10 anos)
Exploradores (10 aos 14 anos)
Pioneiros (14 aos 18 anos)
Caminheiros (18 aos 22 anos)
Dirigentes (maior de idade quando não integrados nas secções)

Masculino

Feminino

Total

Soma
D – CARATERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Itinerário da atividade (individualizar, por linha, cada alteração):
Data
(aaaa/mm/dd)

Destino
(ilha)

(localidade)

REGRESSO

(Preencher os campos relativos à partida do último contingente a sair)

Transportadora

N.º do Voo

Hora

Efetivo

(nome da companhia)

(se aplicável)

(hh:mm)

(por viagem)

Descrição genérica do programa

(Anexar documento pormenorizado)

E – REGRAS DE CONDUTA
1. A honra do Escuta inspira confiança.
Procura atuar com honestidade em tudo o que dizes e fazes, fazendo acreditar que és sério e verdadeiro.
2. O Escuta é leal.
Obedece às regras e orientações dadas pela Junta Regional dos Açores, no que respeita aos intercâmbios.
3. O Escuta é útil e pratica diariamente uma boa acção.
Procura deixar a tua marca na comunidade por onde passas. Aproveita a tua estadia e deixa este local um pouco melhor do que aquilo que encontraste.
4. O Escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros Escutas.
Cria relações de amizade e bons relacionamentos com a Comunidade envolvente e com os irmãos escutas que te acolhem. Evita conflitos e confrontos com
os residentes.
5. O Escuta é delicado e respeitador.
Respeita os usos e costumes da comunidade que visitas. O que para ti pode ser trivial para os outros pode não o ser.
6. O Escuta protege as plantas e os animais.
Respeita a Casa Comum. Os Açores têm uma beleza natural que pertence a nós todos. Preserva-a.
7. O Escuta é obediente.
Obedece às leis, regras e instruções que te são dadas pelas autoridades competentes.
8. O Escuta tem sempre boa disposição de espírito.
Aproveita a tua estadia mostrando sempre boa disposição de espírito mas sempre consciente dos limites a atingir preservando sempre a imagem do escuteiro.
9. O Escuta é sóbrio, económico e respeitador do bem alheio.
Estás de visita a um local desconhecido, respeita o espaço dos outros para que possam respeitar também o teu. Evita desperdícios e exageros.
10. O Escuta é puro nos pensamentos, nas palavras e nas ações.
Usa vocabulário e atitudes adequados e ponderados. É a imagem do CNE e do Escutismo que estás a passar e que deves respeitar. Honra a tua farda, deves
usá-la em consciência, com respeito, apenas e só quando em atividade ou quando te for solicitado formalmente.

F – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO GRUPO
Como responsável pelo grupo acima identificado, assumo quaisquer responsabilidades ou
prejuízos que possam resultar da nossa atividade na Região dos Açores.
Durante todo o tempo em que durar a atividade, comprometo-me a cumprir as regras definidas no
ponto E e garantir uma conduta de comportamento de todo o grupo, própria de quem entende e
vive a Lei e os Princípios do Escutismo.
Mais declaro que todos os elementos participantes estão cobertos por um seguro pessoal escutista
/ escolar ou equiparado.
Data:

(assinatura do responsável pelo grupo)

G – VISTOS
CHEFE DE AGRUPAMENTO
Data:

__________/____/____

(assinatura)

CHEFE REGIONAL

CHEFE DE NÚCLEO
Data:

__________/____/____

(assinatura)

Data:

__________/____/____

(assinatura)

Este documento poderá ser digitalizado e enviado por correio-e após visto do Chefe Regional para o endereço: jracores_cne@hotmail.com.

