Radioescotismo | Insígnia de Radioescotismo

1 of 1

http://www.radioescotismo.com.br/?page_id=867

Insígnia de Radioescotismo
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A INSÍGNIA DE RADIOESCOTISMO
Regra 161 do P.O.R:
A Insígnia de Radio‐escoƟsmo é circular, com 6,2 cm de
diâmetro, com o logoƟpo “RÁDIO‐ESCOTISMO” bordado em
branco sobre umfundo roxo, e deverá ser usada acima do bolso
direito da camisa, centralizada em relação ao bolso, acima dos
demais disƟnƟvos que ocupam essa posição.
A insígnia de Radio‐escoƟsmo é uƟlizada por membros
adultos e juvenis da UEB que atendam aos seguintes
requisitos:
Apresentar a Licença de sua estação de Radioamador,
expedida pelo órgão oﬁcial competente;
Programar e uƟlizar sua Estação de Radioamador como
suporte de comunicação com a Sede do seu Grupo durante
uma aƟvidade de campo, apresentando relatório;
ter parƟcipado aƟvamente de um Jamboree no Ar;
Ter no seu cartão QSL o símbolo nacional do
RadioescoƟsmo ou o símbolo mundial Radio ScouƟng, com
os dados completos de sua estação, incluindo indicaƟvo de
chamada, nome completo, número de registro na UEB, endereço completo e os dados da Unidade
Escoteira Local (Grupo Escoteiro ou Seção Escoteira Autônoma) à qual está ﬁliado.
PROCEDIMENTOS PARA A CONQUISTA DA INSÍGNIA DE RADIOESCOTISMO:
De acordo com o Item I da regra 161 do P.O.R., o preenchimento do pedido para avaliação e aprovação da
Diretoria do Grupo/Unidade Autônoma, foi preparado para ser feito eletronicamente, da seguinte forma:
1 – PELO INTERESSADO, se adulto, preenchendo seu pedido diretamente no link abaixo.
2 – PELO CHEFE DE SEÇÃO, se for membro juvenil, na presença do jovem interessado, no mesmo link abaixo.
INFORMAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO ELETRÔNICO
DA INSÍGNIA DE RADIOESCOTISMO:
Antes de acessar o link para solicitar a Insígnia de RadioescoƟsmo, é necessário preparar o material que será
usado, a saber:
FOTO digital do solicitante uniformizado, dimensões na proporção 3×4;
Imagem digitalizada da Licença da Estação de Radioamador do solicitante;
Imagem digitalizada do Diploma de ParƟcipação no Jamboree no Ar;
Imagem digitalizada do Cartão QSL do solicitante, frente e verso;
Relatório da aƟvidade escoteira realizada pelo Solicitante, com o uso de estação de radioamador;
Quatro fotos da aƟvidade escoteira realizada, com pelo menos uma mostrando o Solicitante operando a
estação;
Nome completo e endereço eletrônico (email) do Diretor Presidente da Unidade Escoteira Local ou
Seção autônoma;
É importante explicar que as imagens devem ter dimensões máximas de 640 x 480 pixels, a 96 dpi, com
tamanho máximo de 200k e na extensão JPG (única extensão aceita no sistema), para que todo o processo
possa ser realizado com rapidez, eﬁciência e qualidade.
Depois de tudo pronto, clique no link abaixo para realizar o seu pedido:

PROCESSO DE CONCESSÃO DA INSÍGNIA DE RADIOESCOTISMO
Todo esse procedimento é fruto do trabalho conjunto da Equipe Nacional de
RadioescoƟsmo dos ESCOTEIROS do Brasil.
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR O MELHOR POSSÍVEL !!!
Ronan Augusto ReginaƩo – PY2RAR
Coordenador Nacional de RadioescoƟsmo
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