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EDITAL CONCURSO DIA DO ESCOTEIRO 

 

OBJETIVO 

Divulgar o Escotismo, através das redes sociais, fazendo com que os Jovens, mostrem aos 
familiares, amigos e conhecidos, que são Escoteiros e que tem orgulho disso. 

Alcançar o maior número possível de pessoas não ligadas ao Movimento Escoteiro, mostrando o 
orgulho e a alegria de participar de um movimento centenário.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO CONCURSO 

Os Jovens, deverão, no dia 23 de abril, dia do Escoteiro, usar o lenço do seu Grupo, em 
Atividades escolares, ou reunião de amigos que não sejam do Movimento (clube de amigos, 
condomínio, escola de futebol, etc.), fazer uma selfie com os amigos, e postar no facebook, com a 
hashtag “#souescoteiropr”, depois de postada a foto, deverão solicitar a amigos, familiares e etc. 
que curtam a sua foto. 

A foto que obtiver mais curtidas, até as 23h59m do dia 24 de abril de 2018, receberá como 
prêmio, um vale compras de R$ 50,00 (Cinquenta Reais). 

 

 

 

REGULAMENTO: 

Podem participar todos os Associados da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná, na 
categoria Beneficiários, ou seja, de 6,5 até 21 anos incompletos, devidamente registrados no ano 
de 2018. 

Os Jovens com idade inferior a 13 anos, idade limite do Facebook, deverão postar sua foto no 
perfil de seus pais, ou irmãos mais velhos, identificando o nome e a Unidade Escoteira do 
Associado. 
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DOS PRAZOS E FORMA DE PARTICIPAÇÃO:  

A foto deverá ser postada no dia 23 de abril de 2018, em qualquer horário, as fotos postadas 
antes dessa data, estarão automaticamente desclassificadas. 

A hashtag “#souescoteiropr”, deverá ser digitada na descrição da foto, as fotos postadas sem a 
hashtag estarão automaticamente desclassificadas e não participarão do Concurso 

Na foto, obrigatoriamente deverá aparecer o Jovem utilizando o lenço da sua Unidade Escoteira, e 
no mínimo mais 2 (duas) pessoas, que NÃO façam parte do Movimento Escoteiro. 

As curtidas na foto deverão ser feitas nos dias 23 de abril de 2018 a partir da postagem da foto, 
até o dia 24 de abril as 23h59, hora de encerramento do concurso, curtidas efetuadas após esse 
horário, serão desconsideradas na apuração do resultado. 

 

DO RESULTADO: 

A apuração do resultado será feita pela Diretoria de Comunicação, e comunicada a Diretoria 
Regional no dia 25 de Abril de 2018. 

A publicação da foto vencedora do concurso, e seu respectivo ganhador, será feita no dia 26 de 
abril de 2018. 

DA PREMIAÇÃO: 

O Associado, autor da foto vencedora, receberá como premiação um vale compras, na Loja 
Escoteira, no valor de R$50,00 (Cinquenta Reais), que será entregue na sede do Escritório 
Regional, à Rua Desembargador Ermelino de Leão, 492, Curitiba, ou enviada via correio. 

 

Curitiba, 30 de março de 2018. 

 

 

Sempre Alerta para Servir! 

 

 

Irineu Muniz de Resende Neto 

Diretor Presidente - UEBPR 

Eloi Alves de Souza Junior 

Diretor de Comunicação - UEBPR

 


