
B O L E T I M

5 e 6 de maio de 2018

São Paulo



A TomorrowLand é uma festa mundialmente 
conhecida entre jovens por se tratar de música 
eletrônica, diversão, interação entre diversas pessoas. 
A Tomorrow é uma cidade criada para o evento, ela 
faz com que você se sinta dentro de um mundo de 
fantasias, de um conto de fadas e, acima de tudo, que 
você sinta a natureza ao seu redor e a força dos Quatro 
Elementos!
Queremos trazer para os participantes a experiência 
de viver um fim de semana longe de preocupações, 
esquecer o dia a dia, e se jogar no mundo de 
interações, vivências e alegrias! Então, venham para o 
mundo da TomorrowClãs, tornar o ramo mais próximo 
e que os jovens tenham momentos de descontração 
e diversão, com jogos competitivos e reflexivos, 
fortalecendo ainda mais o nosso Ramo Pioneiro para 
praticar cada vez mais o nosso “Servir’!

05 e 06 de maio de 2018 (sábado e domingo)

Abertura às 08h de 05 de maio de 2018 (sábado)

Encerramento previsto às 15h de 06 de maio de 2018 (domingo)

Check-in das 06h30 às 8h de 05 de maio de 2018 (sábado), por 
Unidade Escoteira Local. O escotista responsável deve entregar 
todas as fichas de inscrição e de saúde para recolhimento do 
kit de participação. 

Recreio Sol Nascente

Estrada Municipal José Franco de Souza, 101, Lambari, 
Guararema/SP

Conheça um pouco mais sobre o local em:  
www.recreiosolnascente.com.br

Como chegar: goo.gl/AHihe1 

O pernoite será realizado em regime de acantonamento.  
Não haverá pernoite na sexta-feira. 

Estacionamento
Haverá estacionamento disponível no local, com vagas limitadas, 
mediante solicitação prévia de vagas através de reserva pelo 

Quando?

Onde?

http://www.recreiosolnascente.com.br/
https://www.google.com.br/maps/place/Recreio+Sol+Nascente/@-23.338208,-46.1108811,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94cdd33a1ff92bcd:0x6e907f89ad37fed0!8m2!3d-23.338208!4d-46.1086924


e-mail interclãs18@gmail.com até 27 de abril de 2018, ou até 
serem completadas as vagas.

Jovens e Escotistas
Período de inscrição – 28/02/2018 a 05/04/2018Quanto?

Data da 
Inscrição

Nº. de 
Parcelas

Valor da 
Parcela

Vencimento Valor Total

De 28/02 até 
08/03/2018

2 R$75,00
09/03 e 

09/04/2018
R$150,00

De 09/03 até 
05/04/2018

Única R$150,00 09/04/2018 R$150,00

Associados isentos: R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em parcela 
única, com vencimento todo dia 09 subsequente, até o término 
do período de inscrições.

Inclui: alimentação a partir do café da manhã do sábado até 
o almoço do domingo + enxoval (contendo lenço, distintivo, 
camiseta e boton de identificação) + acomodações.

Pagamentos, transferências e cancelamentos:
1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo 
de inscrição pelo sistema Paxtu, o interessado deverá utilizar a 
opção de impressão do boleto, para posterior pagamento.

2. Alterações na data de vencimento ou o não pagamento do 
boleto acarretarão novas taxas de emissão e baixa dos boletos. 

3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será 
devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, 
bem como valores já comprometidos na data do cancelamento 
(tais como alimentação e enxoval já contratados). 

4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente 
canceladas após 5 dias da data do vencimento. 

5. No caso do não cumprimento de uma das parcelas, após 5 
dias do vencimento a inscrição será cancelada e o valor das 
parcelas pagas será devolvido, sendo descontadas as taxas 
administrativas, bem como valores já comprometidos na data do 
cancelamento (tais como alimentação e enxoval já contratados).

6. Associados com inscrições canceladas, cujo ressarcimento não 
foi possível em função da compra do enxoval, poderão retirar seu 
enxoval no Escritório Regional dos Escoteiros do Brasil - SP, em 
até 30 dias após o evento.

 7. Data-limite para solicitação de transferência e cancelamento 
de inscrição até 12/04/2018. 

8. Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos 
estiverem em dia, poderá transferir sua inscrição a outro 
associado que esteja com registro válido, na mesma categoria 
que se inscreveu, estando este com registro em dia. Na 
solicitação, os associados devem informar os números de 
registro de ambos, e eventuais restrições alimentares. Os acertos 

mailto:intercl%C3%A3s18%40gmail.com?subject=Intercl%C3%A3s%202018


financeiros dos valores já pagos ao evento devem ser realizados 
diretamente entre os associados que estão realizando a transação 
e o novo inscrito deve informar também o tamanho para enxoval 
até 12 de abril de 2018. Após essa data não será mais possível 
troca de tamanho de itens do enxoval.

Exclusivamente via MEU PAXTU, área de Eventos, das 0h do dia 
28 de fevereiro de 2018 até as 23h59 do dia 05 de abril de 2018, 
ou até serem completadas todas as vagas.

O associado deverá:

• Escolher a condição de pagamento; 

• Imprimir boletos bancários; 

• Acompanhar os pagamentos efetuados; 

• Imprimir a autorização de participação e entregá-la com a 
assinatura dos responsáveis e da diretoria da Unidade Escoteira 
Local no momento do check-in.

Sêniores/Guias em transição e Pioneiros(as), com registro 
escoteiro válido e acompanhados por um escotista responsável.

Escotistas com idade a partir de 21 anos completos até o dia 
do evento e que possuam Curso Preliminar Escotista, Promessa 
Escoteira e registro escoteiro válido. Caso haja pioneiros sem 
mestre acompanhando, deverão unir-se a outro clã que possua 
mestre acompanhante e levar autorização específica, conforme 
anexo. Em função do limite de vagas, só serão aceitas inscrições 
de escotistas que possuem jovens inscritos no evento. 

Todos os adultos devem: 

• Ter experiência em tratar com os/as jovens; 

• Ser divertidos para motivá-los; 

• Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o 
espírito escoteiro e a cordialidade. 

• Estar dispostos a ajudar no que for solicitado; 

• Entender seu papel de educadores e que o acampamento tem 
foco e prioridade nas necessidades e anseios dos jovens. 

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem 
bem o acampamento. De nada adianta boa infraestrutura e bom 
programa, se o adulto não assume sua parte na organização e 
motivação. 

É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus 
participantes e definir adultos qualificados. 

Membros da Equipe de Serviço: toda a Equipe de Serviço do 
evento será composta com associados do Grupo Escoteiro Prof.ª 
Inah de Mello 147/SP. Em caso de necessidade, serão convidados 
pela organização do evento outras pessoas para compor a Equipe 
de Serviço.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar 
devidamente uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, 
conforme adotado pela UEL e entregar no check-in autorização 

Como se 

inscrever?

Quem pode 

participar?



Kauê Souza Gomes Guimarães


