
1

1

Boletim 9
2022



2

2
O Conecta Sampa está chegando!

Nosso evento se aproxima e com ele a certeza de que logo encontraremos amigos e amigas 
de todo o Brasil, irmãos e irmãs de lenço que não vimos presencialmente nesse longo período 
pandêmico, mas que se aproxima do fim.

Como estão as suas atividades? Com os grupos retornando ao presencial, mantendo todos os 
cuidados para garantir a segurança e saúde de todos, estamos aos poucos voltando à nossa 
natureza e teremos mais um tempinho pra agitar nosso grupo e embarcar na grande aventura do 
Conecta Sampa!

Então bora se inscrever para não ficar de fora desse momento tão especial de reencontro!

Essa é a última oportunidade de fazer parte do evento e neste boletim você confere as últimas 
informações!

Quando?
16 a 19 de junho de 2022 (quinta-feira a domingo) 
Abertura prevista às 19h do dia 16 de junho (quinta-feira) 
Encerramento previsto para às 10h do dia 19 de junho (domingo) 
Check-in das 11h às 16h do dia 16 de junho (quinta-feira) 

Onde?
Estância Árvore da Vida
Estrada Estância Árvore da Vida, s/n, Estância Árvore da Vida, Sumaré/SP.
Conheça mais sobre o local, acessando: http://www.estanciaarvoredavida.com.br/

Como se inscrever? (NOVAS INSCRIÇÕES)
As novas inscrições deverão ser feitas exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, até as 
18h do dia 15 de abril de 2022, ou até serem contempladas todas as vagas. 

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 pela Diretoria da Unidade Escoteira Local e responsável legal (no caso de menores 
de idade), bem como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

http://www.estanciaarvoredavida.com.br/
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Período Jovens e
Escotistas

Jovens e 
Escotistas

isentos*

Equipe de 
Serviço

15/03/2022 a 
11/04/2022

R$ 635,00 
em duas parcelas de 

R$317,50

R$ 159,00
em duas parcelas de 

R$79,50

R$ 540,00
em duas parcelas de 

R$270,00

11/04/2022 a 
15/04/2022

R$ 635,00 
em uma parcela

R$ 159,00
em uma parcela

R$ 540,00
em uma parcela

Outras opções de parcelamento em até 10 parcelas, com juros conforme cada bandeira de cartão 
de crédito, podem ser verificadas junto ao Escritório Regional.

Inclui: estadia com dormitório em leitos (camas), atividades previstas, lenço e pulseira de 
identificação e alimentação a partir do jantar do dia 16 de junho de 2022 (quinta) até o café-da-
manhã do dia 19 de junho de 2022 (domingo).

*Por determinação da Assembleia Regional dos Escoteiros do Brasil - Região São Paulo de 2013 
(conforme ata), associados isentos vinculados à Região têm cobrança limitada a 25% da taxa 
do evento em Eventos Regionais. Assim, o valor reduzido para a categoria “jovens e escotistas 
isentos” está disponível somente para os associados vinculados à UELs do estado de São Paulo.

Informações complementares
As condições de participação, informações de acomodação e regras para pagamentos via Boleto 
Bancário ou cartão de crédito podem ser consultadas no Boletim 7.

Cancelamento e transferências de Inscrições
A) Os cancelamentos de inscrições se encerraram em 15/03/2022, conforme Boletim 8.

B) O participante cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir sua inscrição a outro 
associado que esteja com registro válido, na mesma categoria e ramo em que se inscreveu, 
estando este com registro em dia. Na solicitação, os associados deverão informar os números de 
registro escoteiro de ambos e eventuais restrições alimentares, em carta de próprio punho que 
deve ser anexada ao e-mail de solicitação enviado ao endereço eventos@escoteirossp.org.br. Os 
acertos financeiros dos valores já pagos ao evento devem ser realizados diretamente entre os 
associados que estão realizando a transação. Prazo para transferência de inscrição: 30/04/2022. 
Após essa data não será mais possível realizar transferência de inscrição.

https://drive.google.com/file/d/0BzEvlQVJqWHPenVVbTdKdVlBSE0/view?usp=sharing
https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/05/Boletim-Conecta-7-1.pdf
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Mudanças de categorias e ramos
Os participantes poderão solicitar mudanças de categoria da inscrição enviando email para 
eventos@escoteirossp.org.br até 30/04/2022. Para tanto, algumas questões ficam estabelecidas.

1. Haverá mudança automática da inscrição do jovem para o ramo correspondente ao seu 
cadastro no Meu Paxtu; Ou seja, o jovem que se inscreveu quando estava em um ramo e estiver 
registrado em outro ramo, terá sua inscrição automaticamente modificada para o ramo adequado 
ao cadastro do Meu Paxtu, não haverá cobranças adicionais;

2. Pessoas que se inscreveram como pioneiros e na nova data do evento tiverem mais de 21 
anos deverão solicitar mudança de categoria para escotista ou staff. Aqueles que modificarem 
para escotista não terão cobranças adicionais e aqueles que modificarem para staff receberão 
reembolso referente à diferença nos valores de inscrição. Os escotistas que modificarem sua 
inscrição para Staff receberão reembolso referente à diferença nos valores de inscrição;

3. Os Staffs que desejarem mudar sua categoria para escotista deverão pagar a diferença nos 
valores de inscrição entre as categorias.

4. Mudanças referentes ao desconto aos associados isentos de registo:

 O associado que se inscreveu com pagamento integral do valor da inscrição, mas no 
momento de realização do evento estiver na condição de associado isento poderá solicitar 
o cancelamento, sendo ressarcido conforme as condições descritas neste boletim (item 
Cancelamentos e transferências de inscrição) e efetuar nova inscrição correspondente à sua 
condição atual;
 Quem se inscreveu utilizando-se do desconto para associado isento, e no momento do 
evento não estiver com registro isento, poderá participar do evento normalmente, desde que 
esteja com registro escoteiro válido.
 

Adequação à regras e condutas
O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) 
da União dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, 
equipe de serviço ou qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Procedimentos não previstos
O Comitê Gestor do Conecta Sampa decidirá quanto aos procedimentos não previstos no 
presente documento ou qualquer excepcionalidade.
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Mais Informações

Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa.sp@escoteiro.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: eventos.sp@escoteiros.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 pelo site https://escoteirossp.org.br/conectasampa/ e pela 
página no Instagram Conecta Sampa.

http://conectasampa@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://www.instagram.com/conectasampa

