
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Roverway 2018 – The Netherlands 

“Opposites Attract” 

 

O grande momento está a chegar: as inscrições para o Roverway 2018 abrem a 1 de outubro de 

2017! 

 

Esta será a 6ª edição desta grande atividade Europeia destinada a Rovers, que se irá realizar de 23 

de julho a 2 de agosto de 2018, na Holanda. 

 

Podem participar todos os Caminheiros, investidos, nascidos entre: 

CNE -  3 de agosto de 1995 e 23 de julho de 2000; 

AEP - 3 agosto de 1995 e 23 julho de 2002; 

Estes devem inscrever-se por Tribo, e com cada tribo deve inscrever-se também um Dirigente. 

 

Para os que já não estão na idade de participar como Caminheiro e não vão acompanhar nenhuma 

Tribo, podem juntar-se à equipa de IST’s (International Staff Team - Equipa de Staff Internacional). 

Podem inscrever-se para IST todos os escuteiros nascidos antes de 3 de agosto de 1995. 

 

O valor de inscrições para IST e Caminheiros/Companheiros está definido, bem como as datas de 

inscrição e pagamento. 

Na tabela abaixo encontramos os detalhes das inscrições, onde o principal a reter é: 

 inscrições de 1 de outubro 2017 a 15 de abril 2018; 

 €360 para Caminheiros (e Dirigentes que acompanham Tribos) + Taxa contingente (€50); 

 €290 para IST + Taxa contingente (€50). 

 

Data: 1 de setembro de 2017 

Assunto: Roverway 2018 - Holanda | Inscrições | Concurso Logótipo  
 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

De: Chefe de Contingente Português do Roverway 2018 Holanda 
 

 Circular: 17-1-044      



 

 
 

 
 

 

Concurso do Logótipo do Contingente português ao Roverway 2018 - Holanda! 

 

E como a atividade começa já a fazer parte da Caminhada do próximo ano escutista, queremos 

lançar-vos um desafio extra: desenhar o logótipo do contingente português. 

CNE e AEP terão a identificação do contingente de Portugal, pelo que queremos representar-nos 

como um só. 

O concurso decorrerá de 1 de outubro a 30 de dezembro de 2017. A proposta de logótipo deve ser 

enviada para roverway2018@fep-portugal.org e para roverway2018@escutismo.pt e deve ir em 

formato JPEG e aberto. Deve ainda conter o logo do FEP. 

 

mailto:roverway2018@fep-portugal.org


 

Os resultados serão anunciados no dia 31 de janeiro e o logotipo escolhido será depois usado em 

todos os materiais de comunicação do continente português no RW18. 

 

Regulamento: 

1. Pode concorrer qualquer associado, no ativo, do Corpo Nacional de Escutas e da Associação de 

Escoteiros de Portugal. 

2. Os trabalhos devem ser individuais, cada participante pode apresentar mais do que uma proposta. 

3. O Júri é constituído pela chefia do contingente português ao RW18. 

4. Os trabalhos devem ser enviados para o seguinte endereço de e-mail, com o assunto “Concurso 

Logótipo do Contingente Roverway 2018”: roverway2018@fep-portugal.org  

5. Cada trabalho deve incluir, no mínimo a Flor de Lis das duas associações: AEP e CNE. 

6. Os trabalhos devem ser entregues a cores, em formato eletrónico (editável). O logótipo para efeito 

de Insígnia não pode exceder as seguintes medidas: 7 cm x 7 cm. 

7. Todos os trabalhos concorrentes têm que ser suportados por um texto que exponha as razões da 

escolha dos elementos presentes no Logo (memória descritiva). 

8. As propostas têm que ser enviadas com o nome, e-mail, telemóvel, agrupamento/grupo e região do 

concorrente. 

9. O Júri reserva-se no direito de não escolher nenhum dos trabalhos. 

10. Os trabalhos escolhidos poderão vir a ser modificados pela Chefia de Contingente. 

11. As situações omissas são decididas pelo Júri deste concurso que pode alterar este regulamento. 

12. Os trabalhos deverão ser enviados até 30 de dezembro de 2017. 

13. Os resultados do concurso serão divulgados a 31 de janeiro de 2018. 

14. Ao participar neste concurso os concorrentes estão automaticamente a ceder os direitos de 

utilização dos seus trabalhos. 

 

Nota: Onde lemos “Caminheiros” devemos considerar “Caminheiros e Companheiros” e onde lemos 

“Tribo” devemos considerar “Tribo e Companha”. 

 

Contactos: 

mail: roverway2018@escutismo.pt 

#roverway2018 

#roverway2018portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Peres 

Chefe do Contingente Português do Roverway 2018 
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