
Sorocaba - 2018

Rede Nacional de Jovens Líderes - SP



Como se inscrever?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de eventos, das 0h do dia 3 de agosto até às 23h59 do dia 03 de 
setembro de 2018, ou até serem contempladas todas as vagas, sem possibilidade de prorrogação do prazo.

Realização: Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP 
Organização: Coordenação Regional de Eventos

Mais Informações

Coordenação do Evento
Núcleo Regional de Jovens Líderes
E-mail: jovens.lideres@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre inscrições e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Administrativo-financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do e-mail,
informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato.

Acompanhe as novidades do evento em:
www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP

Rafael H. Roda
Coordenação do evento

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos 
 

O futuro é incerto. É como o passado, mas só que com a luz apagada. 

Com isso, pegue a estrada com toda a Região Escoteira de São Paulo em mais um Encontro Regional de Jovens 
Líderes e conecte-se a outros pioneiros, pioneiras, escotistas e dirigentes para trocar experiências, desenvolver 
suas potencialidades e se tornar cada vez mais efetivo na aplicação do Programa Educativo e na educação que 
acontece dentro de sua Unidade Escoteira Local, do seu Distrito e quem sabe dentro da Região Escoteira, da 
Nacional ou até mesmo fora do país! 

Se divirta com toda a Rede enquanto aprende quais os espaços e ferramentas que podem ser ocupados e 
utilizados, através dos quais, podemos ir ao infinito e além, de tal forma que haja uma grande troca entre 
aqueles que estão chegando na Rede e aqueles que já estão há algum tempo! O objetivo é entender melhor a 
humanidade. Onde estivemos, aonde vamos. Os problemas e possibilidades. Os perigos e a promessa… talvez 
até a resposta para a pergunta universal: Por quê? Não tenham medo, acertem seus relógios e não se preocu-
pem com as estradas corretas a seguir, afinal, para onde vamos, não precisamos de estradas! 

Quando? 

22 e 23 de setembro de 2018 (sábado)
Abertura às 9h de 22 de setembro de 2018 (sábado) 
Encerramento previsto para às 15h de 23 de setembro de 2018 (domingo)
Check-in das 07h às 08h30 do dia 22 de setembro de 2018 (sábado) por pessoa, onde deverão ser entregues a 
ficha de inscrição e a ficha médica para retirada do enxoval do participante.
Entrada no campo liberada a partir das 21h do dia 21 de setembro de 2018 (sexta-feira)

Onde? 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – Campus Sorocaba
Rodovia João Leme dos Santos (SP-264), Bairro do Itinga, Sorocaba/SP
Conheça um pouco mais sobre o local em https://www2.ufscar.br/a-ufscar/campus-sorocaba 

O pernoite será realizado em regime de acantonamento.
No local há estacionamento gratuito com quantidade de vagas suficiente ao número previsto de participantes.

Quanto? 

Data da Inscrição Vencimento  Valor Total  

Pioneiros/as, Escotistas e Dirigentes
Até 03/09/2018 03/09/2018      R$80,00

Associados/as isentos
Até 03/09/2018 03/09/2018      R$20,00

Inclui: alimentação de sábado e domingo + enxoval (contendo uma camiseta, um bottom e um distintivo 
oficial) + acomodações

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos
1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema Paxtu, o inte-
ressado deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento. É de responsabilidade do 
inscrito acompanhar a emissão do boleto e liberação da triagem via MEU PAXTU. Não será enviado boleto via 
email.
2. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento por qualquer 
motivo. 
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 vencimen-
to. 
5. No caso do não cumprimento de uma das parcelas, após 5 dias do vencimento a inscrição será cancela-
da 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 05/09/2018. 
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 eventu-
ais restrições alimentares. Os acertos financeiros dos valores já pagos ao evento devem ser realizados direta-
mente entre os associados que estão realizando a transação e o novo inscrito deve informar também o tama-
nho para enxoval até 05 de setembro de 2018. Após essa data não será mais possível troca de tamanho de 
itens do enxoval.

Quem pode participar? 

Pioneiros/as, escotistas e dirigentes, entre 18 e 25 anos de idade, com registro escoteiro válido. 

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o 
vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, e entregar no check-in autorização assinada pelo 
responsável legal (no caso de menores de idade) e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha 
médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

Limite de vagas:
120 (cento e vinte) 
 

5º Encontrinho
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